
   åøòèòå      èê¬½ò−ð è−òîï ∞35-∞60         μêîî¬−ô è−òîï ∞22-∞38     èê¬¾þ¼òêð è−òîï ∞33-∞44  

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 

  )אשרב"ר ( וומס"בנ"י  êééø ïåéöðá óñåéמו"ה  נ"י íäøáà )שבתיב"ר ( וומס"בנ"י  ïäà÷ áàæ íçðîמו"ה 
  )אהרן הערשב"ר ( ק"ינ"י  èòîàñ àôéìמו"ה  נ"י ãåã 'éìà )יעקב ברוךב"ר ( ק"ינ"י  øòéåðøéè éëãøî ìàåîùמו"ה 
  )הערשלב"ר ( וומס"בנ"י  èàìáðéøâ øæòéìà ìàåîùמו"ה  "ינ çöé íäøáà÷)משהב"ר ( לעיקוואדנ"י  ïàîøòëéæ éëãøî ìãðòîמו"ה 

    èëàð êàåå      
 ä"åî÷çöé á÷òé  

áíçðî íäøáà áøä ïøòèù é"ð 
 ç"åî úéáá à"èéìù øòãéåå á÷òé áøäàååà÷àî ã"áà- ïòöèééåå 137 Taaffe #3 (ìèøåî/÷øàô) 

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù ìèøåî ì"èé÷7:50 
 ä"åî 'éìãâáï óñåé á÷òé â"äøä îøòéà é"ð ç"åî úéááøòâøòáðééåå ìàåé ïåòîù ö"äâä à"èéìù ïòìå÷ñ õ"îåã 22 Rutledge 

 ä"åî éðéñ ãåã ø"áøæòìà íééç ãìòôùøéä é"ð ïúç  ä"åîøòøòéôù íçðî äçîù é"ðúéáá , î"à 118 Division 

     úåðåúç      
ö³ìí −ëêö³ìííñ×í −ëê 

 )עזריאל הירצקאב"ר ( נ"י ïàîèìà ãåã òùåé מו"ה נ"י àáé÷ò  )יושע קלמןב"ר (נ"י  éáö óñåé øòâøòáãìàâמו"ה 
  íìåàáàâéô ñãøô

 )דוד ארי'ב"ר ( נ"י משה יושע יאקאב מו"ה נ"יישכר דוב  )חיים משהב"ר (נ"י יצחק שטויבערמו"ה 
  íìåàá ñééãàøàô ìçø úéá- é"÷ íéðô úìá÷6:00 -  äôåç7:00 é ãåòáîåí 

#13-134 

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  

èê¬½ò−ð õ"íš−î 
"×è þðê   ’½ô 21 .Mar  
     ï"¼¾³              17'  

íéðîæ 
þì¾í ³îñ¼5:45
íôìí ±ò6:57

¾"þš öôï ¹î½9:24
ê"þè10:00
íñõ³ öôï ¹î½10:37
ê"þè11:01

³î®ì1:03
íñîðè íìòô1:40
íò¬š íìòô5:19

š¾í¼−7:09
³"þ8:22



     467 Flushing Ave            718-625-3311      בוטשער 'סקאהן
  צו קענען צופרידענשטעלן עצהיו"ט וויכטיגע מעלדונג פאר אונזערע חשובע קאסטומערס: כדי אייך

 פעטער ווי ר"ח ניסן.מאכט זיכער אריינצוגעבן אייער פסח ארדער נישט ש
אלע אונזערע פליישן, טשיקן, טורקי און בהמה זענען בלויז פון אונזער היימישע שחיטה אונטער די שטרענגע השגחה 

 אבד"ק סענדשארץ, אלע בהמה פלייש זענען בלויז קעלבער גלאט. הגה"צ רבי עזריאל מאיר קאהן שליט"אפון 

 9  רן אויף די וואס רופן אריין נאך ר"חראנטיאמיר קענען נישט ג-כל הקודם זכה8 



: • : • : • :   • : • : : • : • :   ייטןיארצ     : •
õ - −ëþš−ï−−ê šì®− ë” þþï¼−ñê óñî¾ô 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 ) êòñ−îîô ñ"®ï èþîë®ò−è (š½ò−õ - 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 -þ −ëíôñ¾  þ"ëë−−ñ íðîí−  ê¾þêîî ±"ôîð ñ"®ï -  íþî³ −ñ−ë¾ ½"ìô - 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  ñ"®ï ±"× ðêòê ð"ëê - 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”ñ −þ¾−/íò−ë −þëð ½ ë -  í"½þ³  
ë - −ëþñê−ì− þ−êô ó−−ì ë” þè−ñ¼ï −þï¼−ëê  ëî×−ðêþô ñ"®ï (ö−¾ñêš) - 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 − ±"ôîð ñ"®ï ö−−¬¾ò¼ñêîî ó−ñ¾îþ -  í¾ô −òë ½"ìô -  ë"õþ³  
ë - −ëþóîñ¾ ë” þñêþ¾− ó−þõê 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 -ëþ −êõ−ñ ¬"î− íôñ¾ ë” þ’−¼¾− ) èþ¼ë½ðòêñ ð"ëê ñ"®ï šêññêõ (¬þ¼šðêîî - ò"¾³ 

 öèþêôμêîî¬−ô - þðê ð"×  
ë - −ëþš−ï−−ê šì®− ë” þëš¼−  èêþõ ð"ëê ñ"®ï ³î−ñèþô (ö−¬−è þð½) - í"õþ  
õ - −ëþó−−ì  ê¬¾îšô ñ"®ï −ïêèñê -  ¬õ¾ô ³îë−³ò ½"ìô - ’³  
ê - −ëþñ−¾¼í ¼¾îí− ¹½î− ë” þö−ô−òë "®ï ëîëñë ô"þ ñ - è"−³ 
? - −ëþí¾ô ë” þëš¼−  ñ"®ï êôñ−ê - ê"ò³  
õ - −ëþóíþëê ë” þíðîí−  óêðþ¬½ôê ,¬ê¬¾þ¼ëñêí ð"ëê ñ"®ï þ¼ò−ñþ¼ë - ®"³  
õ - −ëþíðîí−  êòñ−îîô ñ"®ï [ðî½ ëþí] - ë"×š³  
? - −ëþí¾ô ë” þë−−ñ íðîí−  þ−ôêšñ−îî ð"ëê ñ"®ï - ï"½š³  
õ - −ëþþï¼ñê  êòþê¬ ð"ëê ñ"®ï -  ê"¼š³  
? - −ëþþ¾ê ó−−ì ë” þ¹½î−  ±−îîêëêþè ,ëî¾ëîþí ð"ëê ñ"®ï þ¼¬ò¼ñ¼èè×−îí - ê"õš³  
ë - −ëþ¾îë−−õ êèþ¾ −þîê  ±−¬ìê¾ ð"ëê ñ"®ï - ê"õš³  
? - −ëþñêîô¾ ë” þþ−êô  −ñîîêìî½ ð"ëê ñ"®ï - è"þ³  
õ - −ëþ¾þ−í öþíê  êšêþš ±"ôîð ñ"®ï èòêèõñêîî þêïò¼® - ï"þ³  
ê - −ëþþï¼ñê êõ−ñ þï¼−ñê ë” þμñô−ñê ½ìòõ  ëîþêëïô ñ"®ï ¾¬−îîêñ¼ - ï"×þ³  
õ - −ëþ−ë® óíþëê ë”þ −×ðþô  ðþêèîëþê¾ ð"ëê ñ"®ï ½¼ñ¼ëê -  ö−ô−òë ³ñìò ½"ìô - ê"ñþ³  
õ - −ëþþïî¼ ë” þöôñï íôñ¾  ð¼ï¼ëô ñ"®ï öòêôñîê (íôñ¾ ³î¼−þ−) - ì"òþ³  
õ - −ëþšì®− ë” þμ−ò¼í μîòì ëîð  š½¼ñê ð"ëê ñ"®ï þ¼−êô (ìô¾ ëñ) - "½þ³ ð  
õ - −ëþ½ìòõ μîþë ë”þ ó−−ì þï¼−ñê  ¼−ñêš½ô ñ"®ï ¾¬−îîêò−ëêþ -  μîþë −þëð/μîþë −þôê ½"ìô - õ"þ³  
õ - −ëþíôñ¾ −×ðþô ½îñîõê−ò−ôô ñ"®ï þ¼ëñ−ï - ë"í®þê - í"õþ³  
õ - −ëþóîñ¾ −×ðþô óíþëê ë”þ −ë® íðîí− ) ö−þêôêõô ñ"®ï ë−î¬ (−ò¾í -  óîñ¾ −þëð ½"ìô - ï"®þ³  
ê - −ëþöî−®òë ë” þ×ñ−îî−−õ ëñ  êðþê¬ ð"ëê ñ"®ï ñï¼îî - ì"®þ³  

 ---------  
ë - −ëþðîð ë”þ êðî− í¾ô  ¾¬êšòîô ±"ôîð ñ"®ï ñ½−ñ¾ -  ðîð öè ½"ìô -  ¾"³ (í"×ñ ¾"ôí−ëë ’õò)  
ê - −ëþšì®− ë” þí¾ô  ö−¾¬−¬½ô ñ"®ï ±−îîþîí (îîêðêîîïêþ) - ¾"³  

õ - −ëþþ¾ê ó−−ì ë” þðîð þï¼−ñê  ±−¾îðêþô ñ"®ï þ¼ñšò−õ - ê"¾³ 
       718-640-1470 -להצלת בתי חיים באירופה  - אבותינו

   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 

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

  347-587-0906א אינגערמאן איז גרייט צו לערנען לע"נ ששה סדרי משנה, רופט 

  Myrtle - 718-855-6900 654 בית הבתיםון ברענגן צוריק בעז"ה אינעם זעלבן טאג. מיר פיקן אויף אייער תפילין און מזוזות בודק צו זיין א

 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" 

 845-694-6225א היימישע ת"ת אין מאנסי זוכט א נורסערי מלמד, ביטע פעקסט רעזומעי צו 
 718-388-1593געזוכט א היימישע פארלעסליכע אינגערמאן צו שלאפן מיט אן עלטערע איד. רופט: 

  55$פאר בלויז  Pure Kosherלף פון א נדבן איז דא יעצט נייע כשרע סעלפאונס מיט די הי -בשורה טובה 
 .מינוט 5000א יאר  100$א חודש אדער  25$עס ארבעט מיט ווערייזאן אנלימיטעד פלאן פאר 

 .Wireless Expert 140 Rodney Stצו באקומען ביי  
 347-525-7360 (קען אויך ממשיך זיין נאכדעם)ן בין הזמנים, נגערמאן איז גרייט צו לערנען מיט אייער זואיא 

  718.228.7030א וואך + שדכנות געלט, פעקסט אינפא. צו:  300$שעה א טאג,  3שדכן געזוכט צו עוסק זיין פאר שווערערע פעלער,  דסעקספיריענ

 718-207-8176. ביטע רופט ן זומערא היימישע חסידישע קעמפ זוכט א כתה ח' מלמד פאר
 347-699-2033, רופט 750$, פאר 2:45און  9:00רוטס טעגליך,  2געזוכט א באס דרייווער פאר 

 accessories. M&H Com 160 Lee - 718-797-2668אלע סעלפאונס און  off 20% :די וואך ספעשל
 347-927-1353טעג א וואך, גוט באצאלט, רופט  5 טריפס א טאג, 4געזוכט א באס דרייווער פאר 

 347-786-2858 "בלי חשש אלקעהאל",לכבוד פסח בהשגחת התאחדות  "קאווע בונדלעך"פרישע רויע 
 845-263-2010רופט מענדי גרינבערגער  .אר ביליגע פרייזןג 'נעילת החג טישן -צו פארדינגען פארענטשעס פאר חוה"מ 

ë"½ôîî -  416-875-4001רופט  .בעדרום דירה אויף פסח אין ניי 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 718-218-3455מינוט פון וומס"ב. רופט:  15וערהויז ספעיס צו פארדינגען, ס"פ ו 
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 -  718-809-4860ירה, אן דיינונג רום, גרויסע קאך העריסאן/וואלטאן געגנט. בעדרום ד 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 -  718-384-7335בעדרום דירה. חתן כלה פארגעצויגן.  1צו פארדינגען א גרויסע 
ë"½ôîî -  718-486-5606 .שיין באצאלט ,נטאג נאך פסחוז פון ערב פסח ביזאין אלט וומס"ב בעדרום דירה  2געזוכט צו דינגען א 

ë"½ôîî -  רטע ביטע שיקט אריין אייער אינפא. ערענסט אינטערסי -  דירהבעדרום  4צו פארדינגען שיינעwaterviewestate@gmail.com 
ë"½ôîî -  347-668-5830רופט  750$אינטערנעט אינק. פרייז  ,טע ביה"כאוופרי ,טירן 2 ,פענסטערס 2 ,דעסק 2 ,יסטע אפאוופריא צו פארדינגען 

ë"½ôîî -  917-453-6017בעדרום בעיסמענט דירה, קיטשען מיט גרויסע דיינונג רום מיט ווינדאוס,  1צו פארדינגען א שיינע 
ë"½ôîî -  347-998-1212צו פארדינגען פאר חתן כלה, פלאשינג,   (מיט דיינונג רום, פארטש)בעדרום דירה  1פורנישד

ë"½ôîî -  347-633-6450ס"ב, רופט מבעדרום דירה מיט דיינונג רום, אין הארץ פון אלט וו 2צו פארדינגען א

ë"½ôîî - 347-578-1239יס אויף קיעפ סט. צו פארדינגען, רופט א שטילע אפ 

ë"½ôîî -  א שרייבער זוכט צו דינגען אdesk  646-770-2182אין א שטילע אפיס רופט 
ë"½ôîî - 347-880-6584יעט, פא, פרענקלין/ל8בעדרום דירה מיט דיינונג רום, גרייט אריינצומופן, נישט סעק.  2ן א עצו פארדינג 
ë"½ôîî -  :917-627-8319א שטילע ביהמ"ד אין אלט וומס"ב צו פארדינגען פאר אינדערוואכן. רופט  

ë"½ôîî -  518-506-5036. רופט 8האבן סעק  מיר(מיט א פלאן פאר נאכדעם) יאר  2אדער  1פאר דירה בעדרום  2געזוכט צו דינגען א גרויסע 
ë"½ôîî -  718-596-3208טרופ/וואלאבאוט,  ,בעדרום דירה מיט דיינונג רום, פורנישד/ נישט פורנישד 1צו פארדינגען א 

ë"½ôîî - Beautiful office spaces for rent, all sizes, prime location. Artex Mgmt 347-436-7576 

ë"½ôîî - 1 bedroom apt with DR for rent. Skillman/Myrtle. Artex Mgmt 347-436-7576  

ë"½ôîî - Newly renovated 4 bedroom apartment for rent, 6 months to a year, 917-789-3286 
ë"½ôîî - Beautiful office Heyward/Bedford area. Windows, private entrance. 929-377-8531 
ë"½ôîî - Huge 1 bedroom and huge dining room apt. avail. on Harrison/Hewes, 3rd fl. 929-297-2507 
ë"½ôîî - For Rent: Office and parking available for rent, Broadway & Penn, $900 monthly. Text 347-651-0002 



ë"½ôîî - New 2 BR Railroad Apt. @ 291 Classon Ave - 917-881-4333 or 917-887-9251  

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  -   845-325-9033רומיגע דירות צו פארקויפן אין בעסטן געגנט  9און  5יעצט געווארן עוויעל. גאר רייכע נייע 
−½òêô  -  #106 845-425-9700גרייט אריינצומופן,  רד.בעדרום דירה צו פארדינגען, אויף בלאוועלט  3א הערליכע 

−½òêô  -  בעדרום דירה אויף  4צו פארקויפן/פארדינגען א נייעElm St  ,347-423-3604מיט הערליכע פארטש, גרויסע קאך 
−½òêô  -  0.37צו פארקויפן א הויז, לאט acre  המ"ד, יהארט נעבן טאשנאד ב קליינע דירות) 3גרויסע און  3(עפראווד צו בויעןasking $1.4M  845-371-0048/845-608-7373רופט 
−½òêô  - דיגע 'צו פארקויפן א הערליכע רחבותup & down  אין הארץ פון מאנסי, אויך אaccessory unit  347-504-3374+ בעיסמענט, רופט  

−½òêô  - For sale: Huge 3000 s.f. townhouse with 1500 s.f. pos rental, plus walkout basement in W/ Maple area, 347-770-5549  

½òêô−  - For sale: 4/5 bedroom house on 15000 s.f. property in the nicest area close to all, move in or build 2 townhouses, 347-770-5549 

êòêôêõ/−½òêô -  ב.ר.) 3(מיט אפשען פאר בעדרום הויז  2צו פארקויפן א ,short sale ,7  .845-659-9881מינוט גיין צו א שוהל 
−"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. ויכע דירה מיט גרויסע שטהערל א צו פארדינגען 
èþîëèò−ôîñë -  201-292-5045געאייגנט פאר א זומער הויז. רופט: אפראווד לאטס צו פארקויפן 

ó−³ë¾ -  845-538-6219ן עבעטן, נעבן עלפיינס צו פארדינג 15בעדרום פריוואטע דירה מיט  5א 
èþîë½ñêõ .½ -  718-782-9564 רופט ,8בעדרום דירות עוועיל. פאר וויקענדס/שבתים, אויך עוועיל. ארויסצודינגען פאר סעקשן  5 - 4צוויי

½ñ−š½¬¼š - Beautiful 9.5 BR (27 beds, balebatish) house in South Fallsburg, large D.R. & Kitc., for Shabbos: 347-309-8485

ó−ñ¾îþ−  -  011-972-2-537-0858רופט  .בעטן 5  דירה אויף פסחגאולה געגנט צו פארדינגען א  

 347-232-1881גרויסע עס זאל.  indoor poolמענטשן. ביהמ"ד, מקוה,  150פלאץ, ביז  -נטענס איז יעצט עוועל. הערליכע האטעל/קעמפ אין די מאו

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

 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 

  718-514-7411איז אייער אדרעס!!! ביליגע פרייזן.  YE Associateהאט איר שלעכטע קרעדיט? 

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

Tax Returns-Office: 76 Lee Ave.  944-1929 -347 משה יואל גאלדשטיין 

 לאזט מעס. 845-554-3135א קעכער געזוכט פאר א קעמפ אין די מאונטענס. רופט: 

 1headcounselor@gmail.com, אימעל: 718-975-7794ס. פעקסט: נין די מאונטעם פאר א חסידשע קעמפ איכט א ראש מדריכועס ווערט געז

Private Iska $$$$$ available at 12% net. No points/fees  347-673-1020 
NS Locksmith  -  ,מיר אינסטאלירן און פארעכטען: שבת שלעסערMail box locks, deadbolts :5608-520-347, א.ד.ג., רופט 

 347-762-0470וכל הקודם זכה.  QuickBooksנגעלייט זיך צו לערנען איפענט זיך א קליינע קלאס פאר עס ע

Heimishe Fitness & Yoga classes for men have started! Just A few groups & private slots available. Call Mr. Rosen at 917-328-9598 to join 

Construction office in Williamsburg looking for a yingerman with experience email: wgpmanagement@gmail.com 

IT company looking for outside sales person. Salary + Comm. Some knowledge in IT/Technology a plus. Email: Sales@compusolutions.us 

”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. 
 347-699-0273נס. רופט פאר א גרויסע חסידישע קעמפ אין די מאונטע EMT/ Lifeguardגעזוכט א 

 347-370-9562רופט  .siteקאמפעני זוכט א אינגערמאן צו שטיין אופן  demolitionא 

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,  11:00נאכמיטאג ביז  3:00דיספעטשער געזוכט, בעסיק שעות פון  assistantאן 
 .845-232-1183אדער רופט  hiredriver88@gmail.com. אימעל:  וומס"ב. דארף וואוינען אין CDLאבן דארף ה

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

 347-770-7784עקספיריענסד טיטשער. זייער ביליג. מיט  junior accountingא קליינע קלאס זיך צו לערנען 
 917-816-8008רופט  .פאר זייער ביליג צוליב סייז 2ww 10שיך סייז  SASצו פארקויפן א 

 347-370-9562רופט  .mechanic shop א  /אנפירןגעזוכט א יונגערמאן צו ארבייטן
  כן?ווא 2פערמיט אין  CDLקאורס. ווילט איר האבן א  CDLלע ורעגיסטראציע מאכט זיך שוין צו פון די גאר סוקסעספ

 ספעשל געבליבן 1נאך  - 718עקס.  877-236-4235. פארשפעטיג עס נישט! רופט שוין אריין מארגןקלאס הייבט זיך אן 
 917-613-9242ס"ב, זייער שיין באצאלט, רופט מגעזוכט א ארבייטער פאר א גראסערי אין וו

 917-651-3308געזוכט א טויגליכער אינגערמאן צו ארבעטן אין א געשעפט פאר פסח, זייער גוט באצאלט, 
 347-470-9578רופט  .חדשים 5אויף עיסקא פאר  20,000$געזוכט צו בארגן 

Paying top dollar for your Chase/AMEX points. Luxury On Air- Discounted Travel 917-588-5422 

 דורך אפלייען פאר קרעדיט קארדס.  (פער קאפל)$ 10,000מאכט 
 347-674-6105רופט/טעקסט:  מיר פארקויפן די פוינטס. • מאכן זיכער איר ווערט אפראווד • מיר אפלייען •

 


