
   åøòèòå    èê¬¾þ¼òêð  öè¼þ μ−ñè¼ô ∞52-∞68    èê¬−−þõ öè¼þ μ−ñè¼ô ∞52-∞60     š"ë¾ è−òîï ∞47-∞63  

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 

  )שזבן אב"ד וואדריד( קאשוישליט"א  ùèéååàáòì òùåé הרב  נ"י êåøá øèìà ìàåîù   וומס"ב שליט"א ì"âñ ùééô íìåùî íééçהרב 
  )יוסףב"ר ( ב"פנ"י  çöé ïøäà ñ÷àåå÷מו"ה  נ"י çöé÷ )שמואלב"ר ( וומס"בנ"י  ì÷ðòøô êåøáמו"ה 
  )דוד ארי'ב"ר ( ב"פנ"י  ïééì÷ 'é÷æçé á÷òéמו"ה  נ"י àéñåæ øæòéìà )הערשלב"ר ( וומס"בנ"י  ìàâéèøàô äùîמו"ה 
  )בהרב יוסף( ב"פ שליט"א õ"ë øæòéìà íåìù הרב

              áìä úðååë õ"îåã 
óñåé הרב   נ"יõ"ë ïåòîù לייבבהרב פנחס ( מאנסי שליט"א(  

     øàîèàñ õ"îåãéñðàî  
  )נפתליב"ר ( מאנסינ"י  éìâ áåã 'éððç÷מו"ה  נ"י á÷òé )יעקבב"ר ( ב"פנ"י  ïéåøá äîìùמו"ה 
  )שמואל מנחםב"ר ( ב"פנ"י  øòáéåè øùà íééçמו"ה  נ"י éìãâ á÷òé'  )ברוך נפתליב"ר ( ב"פנ"י  ïééèùôàä ïúð øéàîמו"ה 
  )עמרםב"ר ( וומס"בנ"י  øòáéåè äðåé ÷çöéמו"ה  נ"י àâøù ìà÷æçé )מאירב"ר ( ב"פנ"י  àáîàâ àãåé éëãøîמו"ה 
  )גבריאל יודאב"ר ( וומס"בנ"י  ñàìùééð øéàî ìàåîùמו"ה  נ"י ïåòîù )אפריםב"ר ( מאנסינ"י  ììéøá òùåé ìàéøæòמו"ה 

    èëàð êàåå      

 ä"åî ìàåé ø"á íéøôàøòìöéðù é"ð ä"åî ç"åî úéáá ä"ò ïàîãòéøô 'éøà êåøá117 Clymer 
 åúøçîì î"éøáäå æ"åî úéáá(å"éä âéìòæ íééç ç"äøä) 773 Bedford #2-A  úéøçù7:45 

 ä"åî éåìä ìàåé ø"á 'éîøé øåãâéáà÷éìâ é"ð  ä"åî ç"åî úéááøòâðéæòìù éøåà íééç  é"ð165 Taylor 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù àøèééð7:30 

 ä"åî áééì íééç ø"á ìåàùãìòôðéøâ é"ð ä"åî ç"åî úéááøòãéåå á÷òé íäøáà  é"ð147 South 9 (Bed. Driggs) 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå õéðæàøèñ440 ãøàôãòá  úéøçù8:15 

 ä"åî ìàåé ø"á àãåé ñçðôóë é"ð  ç"åî úéááä"åî áééì øéàîãìàâ  é"ð166 Clymer 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäåä úéøçù ã"áàø8:45 

 ä"åî 'éáåè øîúéà ø"á òùåé íäøáàïàîééð é"ð ïúçä"åîùèéååà÷ùàî 'éîçð é"ðúéáá , 645 Bedford 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå àâéô ìäà ì"èé÷ èåàñ8  úéøçù8:30 

    íéàðú úáéñî     
ö³ìí −ëêö³ìííñ×í −ëê 

 )הרב מאיר משהב( ירושליםשליט"א  ìòâéåô ïúðåé הרב נ"י òùåé  )פנחס מאירב"ר ( וומס"בנ"י  ãòéøôöðàâ íééçמו"ה 
  íìåàáøàðòî ñ÷éù - ô"á

 לפנצ"ה בדיוק 11:00בשעה  בעדפארד 500מנין לאמירת כל ספר תהלים בכל ערש"ק בבית רבינו זי"ע 

 

#13-153 

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  

−ò−ô¾ èê¬¾þ¼òêð 
ö½−ò ð"×   ’½ô 20 .Apr  

     ï"¼¾³              17'  

íéðîæ 
þì¾í ³îñ¼5:57
íôìí ±ò 6:09

¾"þš öôï ¹î½8:56
ê"þè9:32
íñõ³ öôï ¹î½10:15
ê"þè10:39

³î®ì12:55
íñîðè íìòô1:35
íò¬š íìòô 5:34

í¼−š¾7:41
³"þ8:53

12:00





: • : • : • :   • : • : : • : • :   יארצייטן     : •
 −ëþóíþëê ë” þöêô½îï þï¼−ñê  êï−−ôþ−îîô ñ"®ï ö−ñë - ë"õ¾  
 −ëþí¾ô ë [−ì ¾−ê]”þ óíþëê  êñ¾−ô¼þõ ð"ëê ñ"®ï ³"ô -  í¾ô ñ−êîí/í¾ô í¬ô ½"ìô - î"½¾  

 −ëþö−ô−òë  −š−òîñê¾ë ññî×í ëþ (ó−−ì ’þ −ëê) ñ"®ï ñê¾¼ -  ò"³¬ë¾ ë"× ê"−î  
 −ëþëîð þ¼ë ë” þë−−ñ ’−þê  ¾îë−ï¼ô ð"ëê ñ"®ï ¬þîõêõêþ öí×í -  ±"ë¼− ê®ô ½"ìô - è"½š³  
 −ëþþ×¾− ñîê¾ ë” þñðò¼ô óìòô óíþëê  ïîë−ï¼ô ð"ëê ñ"®ï š−ë öí×í - ð"−þ³  
 −ëþ ðîð ñêþ¾−ë” þ−×ðþô ³î−ñèþô -õ− èò−ï¼õ ,±−òô¼½ô ñ"®ï í -  ð¼îôñ öîïì ½"ìô - ð"×þ³  
 −ëþöôñï þîê−ò¾ −×ðþô ë” þšì®− ¹½î−  þ−ôê¬−ï ð"ëê ñ"®ï öíê½þîê−ò¾ - î"×þ³  
 −ëþíõ− ðîð ¹½î− ³î−ñèþô - èþîë¾¼þõô ñ"®ï þ¼èò−ï¼ñ¾ - ê"ñþ³  
 −ëþþ−êô ë” þöþíê þ¾ê  ±ò−êô ð"ëê ñ"®ï öêôí¼ñ -  ë−³ò þ−êô ½"ìô - ò"þ³  
 −ëþë−−ñ íðîí− ë” þ¹½î−  êòõ−ñ ,ñêš−š ð"ëê ñ"®ï èþ¼ë®þêîî¾ -  íñëšíî ë³×í ½"ìô ð−ôñ³ - è"òþ³  
 −ëþó−−ì óìòô ñ−¾¼í ë” þóñî¾ô ê−½îï  ëîšò−ïô ñ"®ï -  ñêþ¾− ëíîê ð×ò - è"òþ³  
 −ëþ μîþë þ"ëöî¼ô¾ ê¾êñêë ,−îðñ−ô ð"ëê ñ"®ï öêôþ¼ë¼−ñ - ¬îôþê−ð - î"òþ³  
 −ëþñêîô¾  ñ"®ï èþ¼ëò¬îþ (ö−ñêîî μñõ) ±−îîêšþêîî ð"ëê -  ññí −þëð ½"ìô - è"½þ³  
 −ëþ¹½î− ë” þ−ë® ¾þ−í  ëîòô−þô ñ"®ï öêôð¼−þõ öí×í (ó−ôí ³þêë) - è"¼þ³ 
 −ëþîí−ñê êë−š¼ ë” þþ¼ëîð  íëî¬ñîõ ð"ëê ñ"®ï ¾¬−îîêò−ëêþ -  ¬õ¾ôñ öî−® ½"ìô - ï"¼þ³  

 -------- 
 −ëþšì®− ó−−ì ë” þñ−¾¼í ¼¾îí− óíþëê  ëê−îñô ñ"®ï −š½þ¼îî¬ - è"¾³ 

 öèþêôèê¬−−þõ - ö½−ò í"×  
 −ëþöí× ó−−ì  þ"ëóíþëê  íëî® óþê −ô×ìô ñ"®ï öí×í -  ó×ì ³þî³ ½"ìô - ñê¬−îî ì"þ ðîôñ³ - î"¬³  
 −ëþîí−ñê ë” þñêîô¾  ¾¬−þï¼ôô ñ"®ï öí×í (ï"¼íëê ñ¼ ñêîô¾ ³−ë) - í"¼³  
 −ëþþ¼ë ëîð ë” þñ−¾¼í ¼¾îí−  ðêþë −ô×ìô ñ"®ï (êòëîð) - ¬"ôš³  
 −ëþ¾þ−í −ë® ë” þ íôñ¾ëê ñ"®ï öí×í” −šò¼ëîð ð - ì"õš³  
 −ëþ¹½î− ë” þöî¼ô¾ ö−þè -ëê ñ"®ï öêôþ¼¾−þõ” îîê¾êôê¬ ð -  íïîìí ð−ôñ³ - ¬"®š³  
 −ëþó−−ì ë” þ’−þê ¾îë−−ñ ëê ñ"®ï óê¬¾þëñí” ïòê® ð - ìô” ó−−ì −þëð ½ - î"ñþ³  
 −ëþ’−ëî¬  μêëò¼šêñ ±"ôîð ñ"®ï ±¬þêîî¾ - í"ôþ³  
 −ëþó−−ì ¹½î− ë”þ  è−ñ¼ï šì®−ëê ñ"®ï êþš” š¼îîêñ®êñîî ,êò−õ ð - ìô” êþš þôîê ñîš ½ - í"òþ³  
 −ëþí¾ô ë” þöôñï íôñ¾  êîîêšêô ð"ëê ñ"®ï öêôñîê (íôñ¾ ³î¼−þ−) - ¬"òþ³  
 −ëþþî×ë ñê×−ô ë” þî×ñîô íôñ¾ ëê ñ"®ï” −š−òîñê½ ð - ½"þ³  
 −ëþñêþ¾− ë” þ ê−½îï óñî¾ô ±−îîêò−ð ð"ëê ñ"®ï þ¼ñðò¼õ öí×í -   
 −ëþ¾îë−−ñ ’−þê ëê ñ"®ï −š½êñêîî” þêëê½ ð - è"¼þ³  
 −ëþ−þðò½×ñê íôñ¾ ë” þ öî¼ô¾ ¬¼þ¼½ô ñ"®ï þõî½ (þõî½ ë³×ô) - ð"õþ³  
 −ëþ¹ñêîî ëêï ö−ô−òë ë” þ ñê−³îš− þê¾¬êòêô ð"ëê ñ"®ï ±¬þêîî¾ - ì"®þ³ 

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

מבקש בההקדמה לספרו "נדרי זרוזין" עמ"ס נדרים, להדליק נר ולומר קדיש  הגה"ק ר' שלמה קלוגער זי"ע
  ע"ה, חיים יהודהבת רבי  שאשא מינדלהאשה החשובה  לעילוי נשמתה של נכדתווללמוד משניות, 

 ומבטיח שיהי' לו מכיר טובה עבור זה. –ביום כ"ד ניסן  היוםשחל היארצייט שלה 

שיעור נפלא בפרשת השבוע "ועובדות נפלאים מרבוה"ק  - מערכת דרך אמונה
 1דריקט  718-298-3717 מינוט 50אורך השיעור מקוברין והד"ח מצאנז זי"ע" 

 בי אוואל  -מודעה לתלמידי ישיבה קטנה סאטמאר 
  ע"י הרה"ג יעקב טובי' ווייזער שליט"אבזה להודיע שהבחינה על פרק האשה נקנית  והננ

 1:20באס יסע מויואל משה בשעה  -בב"פ  היוםיתקיים אי"ה 

כולל ערב 
לחבורת אברכים מצויינים בלימוד מקצועות בתורה שתי שעות בערב 

 347-688-0756 )ה"אחצ 6 -  2 (בין בתשלום יפה, לצלצל

יני ישיבת סאטמאר אנטווערפן ובחורים ממצ 35א גרופע פון זעלטענע געלעגנהייט! 
  .פארן מארגן קיין צאנז ליומא דהילולא קדישא

 צו מאכן די בחורים פאר אייער שליח צו ליינען אייער קוויטל להיפקד בדבר ישועה ורחמים
  $917-732-7174 ביטע רופט 50פארן בלויזן סכום פון 

 ~ ~ ~    ויושר יליצו בעדנו חיות אש~ ~ ~    

   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 

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

  845-400-1131קול מלחמה לע הצלה משמד ארגענעזאציעס אויף וכשר לפסח און כשרת בכלל נוסח נחל החרדי און נאך איבער די פעולות פון די פ

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

 10:30 -  8:30 פון  היינט  אפען   זענען  מיר -  718-215-0460 - בעדפארד  774 שטריימל חתן 
 718-734-7955שיעורים פון תורת הבית, רופט שוין אינטערעסאנטע קיינער וויל נישט פארפאסן די גאר וויכטיגע און  !מארגן

 איז שוין ערשינען! צו באקומען אין ספרים און סעלפאון געשעפטן תשע"ז Pocket Guide פארט איר קיין א"י?
 845-570-2905פריעדמאן  - $ 100"תיקון הרש"ש" דורך א חשובע ראה"כ,  - $ א נאמען  42שפרעכט אפ עין הרע א.ד.ג. "מיט בליי", 

 347-452-2101רופט  6:15און צוריק  9:30א קאר פון וומס"ב קיין ב"פ פארט יעדן צופרי 

 347-558-8238 פרייזן,גוטע צו לייגן טיילס, שעלווינג, מאכן ווענט וכד' פלאמבינג, עלעקטריק, אלע סארט קאנסטראקשן עיוועל.   הענדימאן 

 347-234-9364רופט  portable crib , א  רום עיר קאנדישן ,bookshelfקליינע  ,curioקליינע  ,לשם מצוה אוועקצוגעבן א גרויסע דיינעט סעט
 011-972-52-762-3356לפרטים  .הגה"צ ר' עמרם בלוי זצ"ל 'לוחם מלחמות ה נעםצו פארקויפן א ספעציעלע בריוו  פו

 845-244-1947 .גאר חשובע מוסד זוכט א אינגערמאן ארומצוגיין אין די בתי מדרשים צו קאמפיינעןא 
 $845-377-5044, וכן להערות  3600פאר בלויז  "יושר דברי אמת"פון די נייעסטע  'מהדורה'קויפט די זכות  זייט מזכה הונדרעטע אידן!

 We will open you a credit line from 100k-500k 0% apr 12/24 months. 929.355.6932  נויטיגט איר זיך אין קעש?
 íð−ëê ³ë¾í-  718-782-9138/347-782-2465ווייסט אדער האט געזעהן תפילין מיטן נאמען אברהם שעהר זאל ביטע רופן עס ווער 
 íð−ëê ³ë¾í-  347-460-1123רופט אויב האט איר געזעהן א תפילין (פון א בחור) מיטן נאמען מ. ל. ביטע

ë"½ôîî -  בעדרום דירה מיט א גרויסע דיינונג רום, העריסאן/היוז.  1צו פארדינגען א ברענד נייHeat incl .929-297-2507 
ë"½ôîî -  347-504-0505 ביליגע פרייזזייער  -צו פארדינגען פאר א קורצע צייט  (דיוויזשאן געגנט)בעדרום פורנישד דירה מיט שיינע קאך און דיינונג רום  2א 
ë"½ôîî -  .ל.מ. 347-390-8919צו פארדינגן א הערליכע פורנישד דירה, געאייגנט פאר חתן כלה 
ë"½ôîî -  לאזט א קלארע מעס. 929-283-1520טע רופט רסיעערענסט אינטער .געגנט 9בעדפארד סאוט  ,בעדרום דירה 4צו פארקויפן א 
ë"½ôîî -  .917-246-0239בעדרום דירות מיט קיטשען דיינעט, סקילמאן/דיקאלב, רופט  2געווארן עוועיל 
ë"½ôîî -  347-423-1033גרייט אריינצומופן רופט ארי'  ,מיט דיינונג רום(קעגן נייטרא חדר) בעדרום דירה, בעדפארד  2צו פארדינגען א 
ë"½ôîî -  646-881-8984. רופט:  8נישט סעק  ,בעדרום דירה אין אלט וומס"ב 3צו פארדינגען א 
ë"½ôîî -  347-743-0580בעדרום דירה אין ניי וומס"ב, געאייגנט פאר חתן כלה. רופט:  1צו פארדינגען א 
ë"½ôîî - 347-762-1230 .א גרויסע ביהמ"ד צו פארדינגען פאר די וואכן טעג, גוט פאר גרויסע כולל/ישיבה/פלעי גרופ 

ë"½ôîî - 1000  אפיס ספעיס צו פארדינגען,  פריוואטעס"פBedford/Park  347-263-0717געגנט. רופט/טעקסט 
ë"½ôîî -  347-998-1212צו פארדינגען פאר חתן כלה, פלאשינג,   (מיט דיינונג רום, פארטש)בעדרום דירה  1פורנישד

ë"½ôîî -  929-275-4385רופט/טעקסט: בעדרום דירה מיט פארטש צו פארדינגען, ניי וומס"ב,  1א  

ë"½ôîî - Condo For Sale: walk-in & basement. 2100 s.f. Tax Abatement 15 yrs. Email: condoforsale2100@gmail.com  

ë"½ôîî - 1 and 2 bedroom apartment available, Lee/Flushing area . 646-676-0317 Lv msg.  



  עונג בעקערי
188 Lee Ave

האבן פרישע מעהל פון נאך פסח, אויך פרישע שליסל חלות כמנהג מיר 
 ישראל תורה, און אלע פרישע געבעקסן, קיפעלעך, ראגעלעך.

שעה  3מער פון  delayאדער א  cancelationאון געהאט א  פון/צו יוראפיאר  6אויב זענט איר געפארן אין די לעצטע 
  און מ'האט אייך פון אמעריקא~ אויב זענט איר ארויסגעפארן  פאסאזשיר$ פאר יעדן 850קענט איר באקומען ביז 

  פון/צואויב זענט איר געפארן  - $ 1300נישט ארויפגעלאזט ווייל עס איז געווען איבערגעפילט קענט איר באקומען ביז 
 718-475-1181רופט: $  900שעה קענט איר מאכן ביז 8מער פוןdelayאדער א cancelationאון געהאט אארץ ישראל

  ישעי'לע זי"ע אין קערעסטיר  הרה"ק ר'בביתו נאוה קודש פון  -שבת יארצייט ג' אייר 
  347-268-8329רופט "הכנסת אורחים קערעסטיר" 

   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 

ë"½ôîî - 1 & 2 bedroom apt. for rent, Ross St. Call: 718-234-5900 x 221, or email: katec.kaymanagement@gmail.com 
“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. 718-757-2627 L.M. or email: cornerviewproperties@gmail.com 

−½òêô  -  ביה"כ,  3בעדרום + פלעירום,  7צו פארדינגען א דירהlake view ,845-517-7928, וועט זיין גרייט בקרוב 
−½òêô  - אויף  דס,אסאך אפגרעי ,צו פארקויפן א נייע שיינע קאנדאN. Cole :347-661-4274. רופט 
−½òêô  -  צו פארקויפן אflat condo  רום,  4רום און א  6ליגעל דירות, א  2צוטיילט אויףlow tax ,גרויסע פראפערטי/בעיסמענט ,Weiner Dr. 845-274-8202  

−½òêô  -  347-831-7914צו וויזניץ און נאך.  רומיגע קאנדא צו פארקויפן, בעסטע געגנט, נאנט 10א הערליכע  

−½òêô  - For sale - Dover Ter area, beautiful 4/5 br house on 1/3 acre property, close to many shuls won’t last! Leiby Moster 845-406-1470  

−½òêô  - New construction Townhouse for sale in prime area near grocery and medical center etc. 347-436-6969 
−½òêô  - Brand new town house for sale cedar area 1,300 sf. Each floor 2nd & 3rd floors divided in 

2 3 bedroom apartments + first floor 1,300 sf. Unfinished space + basement and attic. 917-246-0291 
−"š - For sale, 2 apt. 39 Satmar Dr. an 8-room apt. and a 4 room apt. Ready to move in. $920k. 845-774-9690 

ðêîîš−¼ñ - 732-994-5618 .אין די נייע חסידישע געגנט ,ביה"כ פאר גאר ביליג 2סמענט דירה מיט יבעדרום בע 3נייע   צו פארדינגען א 

îêñ¼½−¬òêô -  בעדרום הויז צו פארדינגען פאר  4א פריוואטע גרויסעweekends 12 .845-262-0425+ בעטן, אלעס צוגעשטעלט, מנין מקוה אויפן פלאץ 
½ñ−š½¬¼š - Luxury summer houses available for summer - Fallsburg / Woodridge / Monticello. Please call 845-774-9690  

¬×îï¼è −þ¬òêš  -  347-768-2795 .חשובע אינגעלייט 15געזוכט צו דינגען/קויפן א שיינע קאנטרי פאר א גרופע פון 

 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 

 718-851-1011קיין וומס"ב,  free Deliveryמיר האבן  - .Schwartz Appetizing B.Pמודעה פון  - שמשים/בעלי שמחות

Mortgages no doc loans, %50 - %65 value %5 - %6, Call now 718-874-9800 

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

Part-Time Manager that could take care of maintenance, with experience, with a car. Email resume to officejob162@gmail.com/ 718-234-5900, # 225 

 844-537-3784 :רופט .רעסטירעיבן שבת יארצייט אין קגעציילטע בעטן פארבל - טרעסטיר יארצייעק

 347-623-7737טעקסט  .יאר 1פאר  Dodge minivanאיבערצוגעבו א ליעס פון א 
Hard Money Loans for real-estate Investors, Porches and renovate. We are doing also Land and new 

constructions loans. 5 Days Closing, Excellent rates 718-781-3453  aaronrealty18@gmail.com 
 845-637-6801ן קאנסטראקשן ארבעט אין אפסטעיט און מענעדזשמענט, וואוינט לאקאל. הא היימישע אינגערמאן מיט עקספיריענס נעמט אן צו טו

 347-661-6945סטאר, גוט באצאלט.  Toys To Discoverגוטע גלעגענהייט! געזוכט א מענעדזשער פאר די נייע 
 917-584-5672פאר באשטעלונגען רופט  .טעיטיאלוהויכע קו עסט מיט איראווואס איז באוו ימיר פארקויפן וויין טרויבן פון טשיל

For sale: 2008 Uperlender, 123k miles.  $4500. Text 917-676-5364 
 917-618-0804רופט  .זומער צו מענעדזשן א קאנטריגעזוכט אן עקספיריענסד מענעדזשער פארן 

 NS Locksmith  -  ,מיר אינסטאלירן און פארעכטען: שבת שלעסערMail box locks, deadbolts :5608-520-347, א.ד.ג., רופט

 


