
   åøòèòå      èê¬òîï è−òîï ∞47-∞64   èê¬òêô öè¼þ μ−ñè¼ô ∞50-∞59     èê¬½ò−ð öè¼þ μ−ñè¼ô ∞52-∞54  

   éëåãéùí     
  )טובי'ב"ר ( מאנסינ"י  éùèáå÷ íçðî÷מו"ה  נ"י ìàøùé ïåòîù )נטעב"ר ( וומס"בנ"י  âøòáðòèàø íäøáàמו"ה 
  )לייבושב"ר ( ב"פנ"י  øòôééø íäøáàמו"ה  נ"י íééç á÷òé )שלוםב"ר ( וומס"בנ"י  øòâøòáðéøâ ìãðòîמו"ה 
  )יודאב"ר ( ב"פנ"י  õ"ë ìùøòäמו"ה  נ"י íééç ãåã )אברהםב"ר ( ב"פנ"י  ïòèøàâðééåå ìàøùéמו"ה 
  )קלמן מענדלב"ר ( ק"ינ"י  ùèéååà÷ìàô  ãåã íäøáàמו"ה  נ"י àôéì  )יצחק מאירב"ר ( ק"ינ"י  ìà÷æçé àãåé àøéôùמו"ה 

    èëàð êàåå      
 ä"åî'éáåè ïøäà òùåé  

ááåã á÷òé â"äøä õèéôù é"ð 
 ç"åî úéááøáà â"äøä÷éùèðàøàä óñåé íä à"èéìù 26 Taylor 3 fl. 

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå åðéáø úéá500 ãøàôãòá  úéøá8:45 

 ä"åî ìàåé ø"á àééç àáàøòâðéëåá é"ð ïúç ä"åîì÷ðàøô íééç íäøáàé"ðéúéáá ,299 Heyward (cor. Broadway) 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù àòãéååòèðàî8:00 

 ä"åîíéåáðòðòè ìàåé é"ð  
áï à"èéìù àðøàè ã"áà â"äøä 

ïúçà"èéìù øòãéåå äîìù â"äøäø"äçàúä õ"îåãéúéáá , 284 Wallabout #6-A 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù áåçìàá8:55 

 áøä íéåáðòæàø ÷çöé éåì à"èéìù  
á ïî ø"åîãàà"èéìù ãðàìååéì÷  

ïúç à"èéìù èäåöðàì ÷"ãáà ö"äâä ã"îäéáá , èåäöðàì565 âðéùàìô 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå ãðàìéååì÷469 ãøàôãòá  úéøçù8:05 

    íéàðú úáéñî     
  שליט"אé÷ñøòååè ïøäà  הרב

  כ"ק אדמו"ר מטשערנאביל ארה"ב שליט"א בן
שצעדראוויצקי         חתן הרב מעכיל 

äùî íåçð íçðî הרב נ"י é÷ñøòååè éëãøî שליט"א  
  בן כ"ק אדמו"ר מטשערנאביל ארה"ב שליט"א
 חתן כ"ק אדמו"ר מטשערנאביל ארה"ק שליט"א

  íìåàá ãøôñ éùðà-  ô"á1370 45th St.

 

  קהל נטעי אביגדור  
 גלעמבער

  נתייסד על שמו של מורינו
 רבי אביגדור הכהן מיללער זצ"ל

  בנשיאות הרה"ג רבי אברהם
 אב"ד –שלמה יאווא שליט"א 

 הננו להודיע שאי"ה יתקיים
 סעודת הילולא וסיום -אסיפת חיזוק 

 של מרן רבינו הגאון הצדיק המפורסם  
 רבינו אביגדור בן מוה"ר ישראל הכהן זצ"ל

 ב בער 8:00בשעה  - היום
 .Rutledge St 107בבית מדרשינו   

 בדיוק 10:30עד  8:30נ. ב. הדרשות יתחילו אי"ה     

#13-155 

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  

íþí¬ èê¬òîï 
ö½−ò ï"×   ’½ô 23 .Apr  

     ï"¼¾³              17'  

íéðîæ 
þì¾í ³îñ¼5:53
íôìí ±ò 6:05

¾"þš öôï ¹î½8:53
ê"þè9:29
íñõ³ öôï ¹î½10:13
ê"þè10:37

³î®ì12:54
íñîðè íìòô1:35
íò¬š íìòô 5:36

í¼−š¾7:44
³"þ8:53

3:30

בביהמ"ד הגדול דקיט"ל  
  בית שני - ראדני                       



 9:40בשעה  -  בביהמ"ד קהלת יעקב פאפא - שליט"א  משולם פייש גינזבורג ע"י הרה"ג -  תיקון המידות בין אדם לחבירו - אירגון שיעורי תורה  

 עד יום ד' בבוקר - Taylor 4-A 85ע"ה יושבים בבית  לויבאלמנת ר' הערשל משה הלוי  ב"ר שרהעל פטירת  ניחום אבלים

 סט. סראס 134גמילות חסדים ד'סאטמאר 
   apple accountמיר בעטן יעדן וואס האט טשעקס פון אונזער גמ"ח פון די   

 April 27מיר שפארן די אקאונט  -ווי אומשנעלסטן  deposit’nזאל עס 

ונחוצים למצוא  לבחורי חמד ירא השם המבוגריםמפני הצורך הגדול של עם הרב למצאות מקום הגון  - מודעה חשובה
ולנסוע בפרשת דרכים של אווירא דארץ הקודש  מוכרחים לצאת ולהסתכןישיבה כדי ערכם, ומשום חוסר למצוא מקום הגון 

על כן באו עכשיו המשתדלים לזכות הרבים ועלה בידיהם דבר המספיק למלאות  - למחכים. שלטוב 'וח"ו וגם לרע' יכול 
בסדר לימוד בחבורה וישיבה בד בבד עם ת"ח אברכים מופלגים בתורה ויראת ה', גם עם  משאלות לבם של ההורים ומחנכים

ני הרבנים הידוע בהצלחתו להיות משפיע אפשרות לשיעורים ע"י מגידי שיעור למדנים מובהקים. בפיקוח והשגחה ע"י אחד מגאו
מיועד רק לבחורים יראי שמים, מבקשים, הרוצים ליהנות מזיו התורה טהורים  -ל מלא "אש - גדול בדורינו בדרך ישראל סבא. 

  718-300-3642:  נימעצקיהמעוננים יתקשרו להרב חיים דוד  -ונקיים מכל השפעות חיצוניות 



האט איר אלעמאל געוואלט אויפשטיין   ?מער זמןון אייערע פלענער צום קומענדיגן זחשובע בני תורה, וואס זענע
  !!!יעצט איז די צייטאיז שווער? 'ערנען ביזן דאווענען, אבער איר האט געטראכט אז סן לוחצות הלילה א

  845-309-8335אפליקעישן  ןנז פאר אופט אור .ך גרינגער. אדרבה פרובירט עס אויסאמער איז עס אסוז

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

 צווייטע אסיפה איבער די נייע געגנטאונזער  - 845-372-6560  דערמאנונג! -יהודה זכרון 
ווער עס וויל מיטהאלטן (אויך פאר די ב"ב) ביטע זיך מעלדן  - April 30א' אח"ק. אי"ה ט פארקומען ווע

  April 26ביז ד' תז"מ.   845-372-6560אויף אונזער נאמבער 
פריער מיט אונזער אפיס צו פארבינדט אייך ווי  געדזש בעפאר איר הייבט אן דעם פראצעס פון קויפן.טאפראווד פאר א מאר-עס איז ראטזאם צו זיין פרי

אמבעסטן באשטימען א פריוואטע אפוינטמענט בעפאר די אסיפה, איבערצשמועסן אייערע געלעגנהייטן און קרעדיט ווערד, און ווי אזוי מיר קענען אייך 
טע אינפארמאציע פון קויפן א דירה, צו באקומען א האנט בוך אין אידיש מיט די ערש - העלפן אויסצושטעלן א מהלך צו קויפן אייער אייגענע דירה.

 Zichronyida@gmail.comגעשריבן דורך מומחים אין דעם געביט,  שיקט א פארלאנג מיט אייערע קאנטאקט אינפא צו אונזער אימעיל אדרעס.  



   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 
    718-362-8846 "חיים שיש בהם..."ים מינוט'יגע חיזוק שיעור 5טעגליכע 

  718-637-7214 .מתבקש חברותא ת"ח בקליימער כולל ומתן שכרה בצדה

  )ותמיר קענען צושטעלן חברות( 347-850-7275 ,הל' שבת ,א באקאנטע גאר חשובע כולל נעמט אן נאך אינגעלייט פאר נאכמיטאג

  718-682-2040מעלין בקודש   5:00בדינוב בשעה  פישל שעכטערוהרב  יחזקאל פריעדמאןוהרה"ג  קרישעווסקייצחק אייזיק מחר ידרשו הרה"ג  - בחורים

  845-570-2905פריעדמאן  - $ 100"תיקון הרש"ש" דורך א חשובע ראה"כ,  - $ א נאמען  42שפרעכט אפ עין הרע א.ד.ג. "מיט בליי", 

 347-746-4316. רע טעיפס פונקטליך און פארלעסליךמיר נעמען אן מעתיק צו זיין אייע
 347-560-4892ז זיין פונקטליך", וזיין א מנין אין א תלמוד תורה, שיין באצאלט, "מ געזוכט אינגעלייט משלים צו

  (סגולה לדירה, שידוך ועוד) - 718-851-5838[אויב ברענגט איר אריין געלט פאר חולי ישראל] רופט:   "שילוח הקן בחינם" 

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

  917-613-9931פון א בעדרום סעט  armoireאוועקצוגעבן א ברידזש סטייל  - לשם מצוה

USA     •     E. Israel     •     Canada     •     London     •     קערעסטיר 
 ס צו פארדינגען/פארקויפן פאר ביליגסטע פרייזן  נכשר'ע סעלפאו basicגרויסע אויסוואהל פון 

M&H Comm.             160 Lee Ave.              718-797-2668 
  אייער בחור קען נאך יא מצליח זיין!

זייט אים מסדר אין א  ?האלט איר איז אייער בחור האט כשרונות אבער איז דאך נישט מצליח
  347-831-6196רופט  .שיבה וואס וועט ארויסברענגן זיינע כשרונותי

 845-362-1388א באקאנטע מוסד זוכט א אינגערמאן ארומצוגיין אין די בתי מדרשים פאר א קאמפיין. 
 347-834-1022ם ללמוד עם בחורים בעלי כשרון לימודי הישיבה סדר לפנצ"ה ואחצ"ה, בתשלום יפה מאוד. מתבקשים אברכים מצויני

 וואס איז באקאנט מיט זייער הויכע קוואליטעיט, ימיר פארקויפן וויין טרויבן פון טשיל
 917-584-5672רופט  .אויך לערנען מיר אויס ווי אזוי צו מאכן וויין 

 646-543-6008גוט באצאלט,  .געלייט צו לערנען מיט בחורים, פארמיטאג  במסגרת הישיבהאינישיבה אין ווס"ב נעמט אן געציילטע 
 We will open you a credit line from 100k-500k 0% apr 12/24 months. 929.355.6932  נויטיגט איר זיך אין קעש?

 איר קענט איבערלאזן ביים מקוה איד אין ראדני אדער אין קליימער סט.,-בדיקת תפילין ומזוזות בו ביום
  AM9:00 190 Wilson #A-8אפען יעדע טאג פון  ווי אויך קען איינער קומען צו אייך אנדערהיים אראפנעמן די מזוזות,

 917-817-0185/718-388-3199נבדק ע"י הרב יהושע עקשטיין שליט"א סופר סת"ם, 
íð−ëê ³ë¾í  - 347-351-2561 טע טאג יו"טיצווירייע עטרה  7פארטוישט א טלית א  בראשוב/ טלית 

ë"½ôîî -  בעדרום דירה מיט א גרויסע דיינונג רום, העריסאן/היוז.  1צו פארדינגען א ברענד נייHeat incl .929-297-2507 
ë"½ôîî - ל.מ. 718-306-4579ויז אין וומס"ב אדער נאנט צו וומס"ב רופט/טעקסט געזוכט צו קויפן א גאנצע ה 
ë"½ôîî -  347-504-0505 זייער ביליגע פרייז -צו פארדינגען פאר א קורצע צייט  (דיוויזשאן געגנט)בעדרום פורנישד דירה מיט שיינע קאך און דיינונג רום  2א 
ë"½ôîî -  917-224-4474רופט/טעקס  .ןאסקילמ ,יס ניי איבערגעבויטאפט. פאר אפיס ספערום  2צו פארדינגען 
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:  8בעדרום דירה אין אלט וומס"ב נישט סעק  3צו פארדינגען א 
ë"½ôîî -  347-743-0580בעדרום דירה אין ניי וומס"ב, געאייגנט פאר חתן כלה. רופט:  1צו פארדינגען א 
ë"½ôîî -  .ל.מ 347-390-8918צו פארדינגן א הערליכע פורנישד דירה, געאייגנט פאר חתן כלה. 
ë"½ôîî -  718-384-3495רופט  .פאר א סינגעל נאר צו שלאפןאין אלט וומס"ב בעדרום דירה  1געזוכט א 
ë"½ôîî -  צו פארדינגען אspecial beautiful apt.  .347-581-9113/347-678-2570(מיט דיינונג רום) געאייגנט פאר חתן כלה, לארימער/לי געגנט 
ë"½ôîî -  347-460-4441יאר, מעגליך פורנישד,  1בעדרום דירה פאר  2אויך   - יאר 1דרום דירה צו פארדינגען פאר בע 3גרויסע לעכטיגע 
ë"½ôîî -  917-747-1757בעדרום בעיסמענט דירה צו פארדינגען, לי גארדענס. רופט:  1א  

ë"½ôîî - 347-622-2695 )קאלבדי/וואלאבי(ן אנג אויף סקילמולדיש רום אין א נייע בזדעצו פארדינגען א סטאר 
ë"½ôîî -  917-202-9311סירטע רופט/טעקסט עטערנערנסט אי ,בעדרום דירה צו פארקויפן 5שיינע 
ë"½ôîî -  845-659-7369רופט  .גרעניט קיטשען ,בעדרום דירה 1צו פארדינגען א נייע גרויסע 
ë"½ôîî -  צו פארקויפן אused  347-834-3475בעדרום  דירה אין בעסטן געגנט,   4ס.פ.  1600הערליכע ליכטיגע 
ë"½ôîî -  לאזט מעס 347-528-3775 .ינגעןצו פארד (נישט בעיסמענט)בעדרום דירה  1הערליכע נייע שיינע פורנישד. 
ë"½ôîî - 1 347-304-0342רופט:  .נט פאר חתן כלהאייגעבעדרום דירה צו פארדינגען נייע וומס"ב, ג  

ë"½ôîî - בעדרום דירה אויף סקילמאן, גרויסע פארטש,  1פארדינגען א שיינע לעכטיגע  צוutil. Included  :718-599-9011רופט 
ë"½ôîî -  טע שטאק אן 4 ,בעדרום דירה 3צו פארדינגען'elevator , 8טעפי, סעק /מורטל OK.  718-286-9593רופט

ë"½ôîî - אן פארטש אימעיל (פיט ברייט פורניטשער אין ד.ר. אין אלע שטובער)  ג רוםנליכטיגע גרויסע דירה מיט דיינוclozeouts@gmail.com 
ë"½ôîî - New 2 bedroom apartment for rent. Spacious upgraded unit with 9' ceiling and laundry room. 718-522-5452  

ë"½ôîî - 2 bedroom apartments available for rent. artex management 347-436-7576  

ë"½ôîî - 3 bedroom apt. available for rent in Old Williamsburg, no Sec. 8. Artex management 347-436-7576 
ë"½ôîî - Beautiful Choson Kallah Apts., 1 bedroom fully furnished ready to move in, Call artex MGMT 347-436-7576 
ë"½ôîî - Skillman St.  for rent 2 bedroom condo with d/r 1 1/2 baths.  

large porch leave message with name + number 347-875-0512 sec. 8 ok 
ë"½ôîî - For rent New Williamsburg Beautiful brand new basement 2 big rooms. 347-853-4422 
ë"½ôîî - Gorgeous furnished studio for rent, long or short term. Call: 212-810-7491 
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 



CPR/First Aid/ מארגן!הייבט זיך אן  -לייף גארד קורס  
 347-770-5051 .זענען באגרעניצט ר, פלעצעט נאך ענדיגן פארן זומעראיר קענ

Sunset Park - Up to 4800 s.f. office space available. Call: 718-795-5058 

Looking to move your warehouse to NJ? Call us, we can help you find the right space.347-746-0512 or Mrrealestate37@gmail.com 

−½òêô  - ביה"כ,  3בעדרום + פלעירום,  7הויז  פריוואטע צו פארדינגען אlake view 845-517-7928חדשים,  6, וועט זיין גרייט אין  

−½òêô  -  צו פארקויפן א נייע שיינע קאנדא, אסאך אפגרעידס, אויףN. Cole :347-661-4274. רופט  

−½òêô  - Open House 122 געגנט. אין די בעיטס 5:00ביז  2:00פון  היינט זונטאג Horton  347-304-1569צו פארקויפן 
−½òêô  -  בעדרום דירה אויף  4צו פארקויפן/פארדינגען א נייעElm St  ,347-423-3604מיט הערליכע פארטש, גרויסע קאך 
−½òêô  -   צו פארדינגען א ברענד נייעduplex apt. ,4 718-230-8606 .גרייט אריינצומופן ,שיינע קאסטום קיטשען ,בעדרום'ס + פלעי רום

−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  
−"š -  845-248-8394רופט:  .רומיגע דירה אין עצי תמרים געגנט 5צו פארקויפן א 

èòîñ¬−ôþêõ ³îþ−ð −"š - Up & down + a basement with income, cor. house  845-781-7811אפשען  ארויפצובויען  צו פארקויפן אויף געציל בערגער רופט 
èòîñ¬−ôþêõ ³îþ−ð −"š - 845-781-7811 .ן אפאר חדשיםיא .עוועיל ,צו פארקויפן א נייע דירה אויף איהעל קארט 

−"š -  For sale - 5 room apt. 2 full baths, lots of upgrades! Asking $375k 1 flight up Lemberg area. 845-662-4122 
−"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 

îîêþèèò−ôîñë -  לאזט מעס.  202-0535 :עיקר לאט צו פארקויפן, נאנט צו היימישע געגנט, רופט 8הויז אויף 
Owner gives mortgage, only $50K down payment, dead end, private.  

 öêîî½š−¼ñ - 347-668-4202בחורים. כל הקודם זכה  30נג אין מחנה בורשטין, פלאץ פאר איבער וגעווארן עוועל. די קעמפ אפטייל 
¬×îï¼è −þ¬òêš  -  347-768-2795 .חשובע אינגעלייט 15געזוכט צו דינגען/קויפן א שיינע קאנטרי פאר א גרופע פון 

¼š½ñ−š½¬ -  845-659-6550וואכן, רופט  4 - 2געזוכט צו דינגען א באנגעלאו אין מחנה בית רחל אויף 
½ñ−š½¬¼š - 347-793-6681רופט  .וואכן 3- 2אין לפידות פאר די ערשטע  אוגעזוכט א באנגל 
½ñ−š½¬¼š - Luxury summer houses available for summer - Fallsburg / Woodridge / Monticello. Please call 845-774-9690  

½ò¼¬òîêô Getaway  -  718-928-5667שבתים/וואך א פריוואטע בילדינג  מיט אלע צוגעהערן (מקוה) צו פארדינגען פאר פאמיליע/מוסדות  רופט 
³õ®  -  בעדרום הויז, גרויסע דיינונג רום, עטליכע פארטשעס מיט א  4הערליכע גרויסעview 011-972-54-848-1177ב"י, צו פארדינגען פאר שבתים/ל"ג בעומר. צום ציון הרש 

 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 

 845-637-6801ינגערמאן מיט עקספיריענס נעמט אן קאנסטראקשן ארבעט אין אפסטעיט און מענעדזשמענט, וואוינט לאקאל. א א
 845-418-3331רופט:  .וומס"ב ק"י ,פאר געלט אקציעס וכדומה קרעדיט קארד מאשינעןצו פארדינגען 

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 

 און סעלפאון געשעפטןאיז שוין ערשינען! צו באקומען אין ספרים  תשע"ז Pocket Guide פארט איר קיין א"י?
 NS Locksmith  -  ,מיר אינסטאלירן און פארעכטען: שבת שלעסערMail box locks, deadbolts :5608-520-347, א.ד.ג., רופט

 347-228-5625רופט  .אויך מעגליך א גאנצע טאג, איינער איז גרייט צו צו טוען פארט טיים ארבעט
“Monsey Landlords” You want your House/Apt rented? Call Broker 732-708-2004 

Great sales opportunity for the right person, salary + commission. Call 347-436-7305 L.M. 

Rayim is looking for a worker to accommodate a 7 year old boy to therapy from 5-7 Mon-Thurs. 718-946-7700x310 
 347-762-2418יס אין וומס"ב זוכט א פול טיים מיידל סעקרעטערי. גוט באצאלט. רופט: היימישע אפ

 ער, עקספיריענס פארגעצויגן. זא ישיבה אין וועסטשעסטער זוכט א מענעד
Bldg. maintenance - Heating and cooling - Water and sewer systems. 

 2138עקס.  718-963-1212אינטערעסירטע רופט גוטע געלעגנהייט פאר די ריכטיגע קאנדידאט. פאר 
Busy office in Brooklyn 10 min from Williamsburg is looking for an office worker, 718-381-0672 or send resume to jobsbc11385@gmail.com 

 ל.מ. 347-452-1320רופט  .מצות צו פארקויפן
 929-245-5477חדשים, רופט  12פאר  Toyota Sienna XLE 2015איבערצוגעבן א ליעס פון א 

 917-745-6609רופט  .FT/PTהיימישע עקספיריענסד קעכער איז עוועיל. 
  Communication Skills, .718-522-3362און האבן  Quick-booksגעזוכט א פול טיים ארבעטער צו פירן א מוסד אפיס, דארף קענען 

Paying top dollar for your Chase/AMEX points. Luxury On Air- Discounted Travel 917-588-5422 
 .לאזט דיטעלט מעס 917-310-4874רופט  .מאל א וואך 4אין וומס"ב  פאר א אפיסטערי עגעזוכט א פרוי סעקר

 .לאזט דיטעלט מעס   718-938-8173רופט  .ווי אויך אפאר שעה א וואך אין אפיס פון אינדערהייםטערי צו ארבייטען עגעזוכט א פרוי סעקר



    office/warehouse אינגערמאן אין ענגלאנד מיט ערפאהרינג אין
 .ארבעט  eBay/Amazonטוהן אייערע ואיז גרייט צ

(Receive stock label and send to FBA, 
or stock and ship your online sales, and more) 

  Please contact: Jb46wb@gmail.com 

 


