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    ïáä ïåéãô      

ä"åî  ìãåéïá  íééç óñåé íåìù â"äøäøòèëéì é"ð  ïúçòðèééì ãåã éìúôð â"äøäà"èéìù ø äùî ìàåéå  äòùá6:00  
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 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù ñðòãøàâ éì ì"èé÷8:15 

    íéàðú úáéñî      
ö³ìí −ëêö³ìííñ×í −ëê 

  )הרב יוסףב( שליט"א õ"ë áåã éëãøîהרה"ג 
        íéøéòöì äáéùéá î"øøàîèàñã

óñåé הרה"ג   נ"יïðàî øùà הרב חיים זאבב( שליט"א( 
                                       ìèøåî ì"èé÷ õ"îåã  

åàá íì ïòãøàâ ìòôà (ø"áùú)128 ïéì÷ðòøô

 אב"ד בית שמואל שליט"א ñéåø÷ ïøäà הגה"צ נ"י àâøù ìà÷æçé ïåòîù  שליט"א áééì äùî ïàîãòéøô הרב
  íìåàáæé÷øàî éã

 )מילדוימבן הגה"צ ( שליט"א ðòè äîìù íééçðòíéåáהרב  נ"י ö ïøäàéá  )בן הגה"צ מקאראד( שליט"א êéìîééä ùéøòá הרב 
  íìåàáçîùú çîù

 עד יום ה' בבוקר Heyward 82ז"ל, יושבים בביתו  אליעזר דוד פאלמאןאצל משפחת הרה"ח ר'  ניחום אבלים

  ~ ~מסיבת וויי געשריי ~ ~ 
  Hewes St 193דעם דאנערשטאג ליל שישי באולם החדש 

 משה פאללמאן -אברהם חיים קליין  -משה וואלף פריינד  - )בן אדמו"ר מלאשאנץ( מאיר משה שווארטץ -קלמן אליעזר קופטשיק 

#14-168  

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
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ê"þè9:29
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íñîðè íìòô1:35
íò¬š íìòô 5:36
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: • : • : • :   • : • : : • : • :   יארצייטן     : •
 −ëþþîðè−ëê ë [ö¬−−õí]” þšì®−  èêþõ ð"ëê ñ’’®ï êþš - ìô” íê−ñõíî íòší ½ - ¬"®š  
 −ëþ¾−ë−−ñ  ñ¼íîê ±"ôîð ñ"®ï −îñí - ³ì"½š 
 −ëþñêñ®ë  þ"ëóñî¾ô  ëîëñ š"š ð"ëê ñ"®ï (¬"î− ’½î³ þš−¼ ½"ìô) ±× - ì"þ³  
 −ëþšì®−  èþîëôêí ð"ëê ñ"®ï ½−−òþë [ó×ì] - ¬"þ³  
 −ëþšì®− ö³ò ¼¬ò ë” þóíþëê −ñë¼¬ ðîð  ê−−þîèñ−ë ð"ëê ñ"®ï þò−ñþ¼ë - ð"×þ³  
 −ëþì½õ ë” þ¹ñêîî ö−ô−òë  êòî¬ñê −ô×ìô ñ"®ï ¬ð−ô¾ðñêè −îñí - ð"ñþ³ 
 −ëþñêþ¾− ë” þí¾ô ó−−ì  −îšêëô ñ"®ï (öêõ¼¬½) - ë"½þ³  
 −ëþó−−ì ë”þ í¾ô  êš½−ñ ð"ëê ñ’’®ï þ¼ðò¼ñð¼−þõ -  êš½−ñô í"®þ ö³ì - ìô” ó−−ì ñ¬ ½ - ð"½þ³  
 −ëþí¾ô ë [ð−ê ³ë¾ þ¼ð]” þμîþë  ±ê¾ô ñ"®ï þ¼èêí (±−òï−îî) - î"õþ³  
 −ëþîí−ñê ë” þ−ë® í¾ô ê−ññêõêñê ð"ëê ñ"®ï š½îõ êšîî−þï , -  ³−þëí ³þî× ½"ìô - ë"®þ³  

 öèþêô èê¬½ò−ð- þ−−ê ’−  

−ñ¼  í"¼ ó−òí×í ½ìòõî −òõì î−òë −ò¾î öí×í - ¼"³³ ê"ë  
 −ëþšì®− ë” þëš¼−  êšêþêôô ñ"®ï −½õñê -  ¹"−þí - ö½−ò ’− ê"−î) -þ−−ê ê"− -ð"½³³ ê"ð (öî−½ ’−  
 −ëþþ−êô ë [ö−ñëîñ ó"þíô]”þ ’−ñðè îëñ ,êšêþš ð"ëê ñ’’®ï ë -  ó−ô×ì −ò−¼ þ−êô ½"ìô - î’’¼¾ (ï"¬ë ê"−î)  
 −ëþ¾þ−í −ë® ë” þóíþëê  ëîëñ ±"ôîð ñ"®ï ±"× - ð"×³  
 −ëþí¾ô ë” þóíþëê êòêðþîí ð"ëê ñ"®ï ¾þ−í -  í¾ôñ ³þêõ³ ½"ìô - (?¬"−š³) ê"ô³  
 −ëþþ−êô ë” þ−ë® ¾þ−í  íêþ¬½îê ð"ëê ñ"®ï ³î−ñèþô -  š"í¾¼ë ð−ôñ³ - ìô” ó−ë−³ò þ−êô ½ - "š³ò 

 −ëþ¹½î− ë” þþ−êô  ê"ðõõ ð"ëê ñ"®ï ó−ôîê³ - ìô” ó−ðèô −þõ ½ - ë"òš³  
 −ëþñ−îî−−õ ñîê¾ ë” þ¹½î−  ê®îîêþ¬½îê ð"ëê ñ"®ï ó−ôîê³ - í"¼š³  
 −ëþ¾þ−í −ë® ë” þ½ìòõ  ëîñšê½ ð"ëê ñ"®ï -  íïîìí ð−ôñ³ -  íõîþ®í ³þôê ½"ìô - î"¼š³  
 −ëþí¾ô ë” þñê−ì− ñ×−ô  ñ−í¼îîï ñ"®ï (ëî¾¬êñï) -   ê"®š³  
 −ëþñê−þï¼ ë” þöî¼ô¾  ¾¬êšòîô ð"ëê ñ"®ï ö−þè -  íïîìí ð−ôñ³ -  ñê−þï¼ ³ñìò ½"ìô - ê"þ³  
 −ëþñêîô¾ ë” þöþíê í¾ô  êšò−ôêšô ñ"®ï îò−ëþô - è"þ³  
 −ëþíôñ¾ ë” þþ¼ë ¾−ñ¼í ð"ëê ñ"®ï öþ¼¬¾ - êëê¬ - ð"þ³  
 −ëþšì®− [š−ï−−ê] íðîí− ñê−ì− ë”þ  þðò½×ñêþêôêšô ñ"®ï ö−þõê½ êò -  í×þëí ñ×−í ½"ìô - ð"ñþ³  

 −ëþðîð ë” þ−×ðþô ) êòñê¬ô ñ"®ï −š½þ¼îî¬ (ñ−ëîòþ¼¾¬ -  ðîð öèô ½"ìô -   ë"ôþ³  
 −ëþññí ë” þ¬−ðò¼ë μîþë  ê−−ôêñêš ð"ëê ñ"®ï ö−−¬¾ò¬×−ñ - ìô” ³î¾¼ñ ³¼ ½ - ê"òþ³  
 −ëþöî¾þè ë”þ ë−−ñ ’−þê í¾ô ¾¬−ñ −îñí - ê−ññê¬ô ñ"®ï ó−îëò¼ïêþ -  ³"î¾ ½"ìô ó−þëð ë−¾ô - ê"½þ³  

 −ëþðîð −×ðþô ë” þ−ë® ñê−ì−  ðêþè−ôï ð"ëê ñ"®ï þêèòîê (êòþê¬) - î"½þ³  
 −ëþ−×ðþô ë” þ¹ñêîî ëêï ) ëîš−þ¬½ô ñ"®ï êðòêñ (ëíï þï -  ëî¬ ¾þîð ½"ìô - ï"¼þ³  
 −ëþíðîí− ½ìòõ ë” þîí−ñê  ±−îþêð ð"ëê ñ"®ï ±"× - è"õþ³  

 --------  
 −ëþñ−¾òê þ¾ê ë” þê−ì− óíþëêñ  ±ò−ïêš ð"ëê ñ"®ï ï−−þèòî− - í"¾³ 

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

   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 
    347-587-0906אינגערמאן איז גרייט צו זאגן ויהי נועם, חמשה חומשי תורה אין אייער נייע דירה כמובא בתש' אבני צדק. 

  ]845-774-9177[הערשל יאקאבאוויטש  מיר וועלן אי"ה היינט פארקויפן מצות/מצה מעהל לכבוד פסח שני פארינט פון ביהמ"ד הגדול קיט"ל ראדני

  347-460-5635. רופט: 6:45ביז בערך  5:15געזוכט א פלייסיגע חברותא נאכמיטאג פון 
  שפרעכט זיך אפ עין הרע. אין בית שמש קרית הרמ"א. מיר גיסן בליי! וואונדערליכע תוצאות.

 845.570.2905יאר ערפארונג. בהסכמת דומ"ץ העדה החרדית. רופט מ. פריעדמאן  20אריבער 
 347-668-0834רופט  געזוכט איינער וואס פארט טעגליך פון שטאט קיין מאנרא וואס מען קען מיטשיקן פעקלעך פאר געלט

 Special 3 payment avail. - Free Delivery.      929-376-9909   ,שו"ע ,טורים ,שס'ן קול הספרים:

Hard Money Lending For Real-estate Investors only All over US, All type of properties & 
Projects. From $250K to 20M. A special option for 6%+3 Call for info Best Rates, Quick 

Closing, professional service. 718-781-3453 Email: aaronrealty18@gmail.com 
pass. van with uhaul. Cheapest prices 347-770-3003. Reserve now 8-15 ווען סערוויס יצפת מינ

 347-974-0448ת, שיעורים, יארצייט סעודה וכדו'. רופט: א גרויסע שיינע ביהמ"ד איז עוועיל. יעדע נאכט פאר שמחו
To sell a Frigidaire 21 cu. white refrigerator, slightly used in great condition. Good price. 929-250-2582 

 718-596-6903פאר א גוטע פרייז, רופט   BTU Friedrich air condition 24צו פארקויפן א ברענד ניי 
 $646-807-9223 אלעס אריינגערעכנט. 20פאר בלויז  Unlimited talk & textסערוויס  Verizon pre-paidמציאה רבה! איר קענט האבן די שטארקע 

36 Hours מירון אהין און צוריק Non Stop  1279פאר בלויז $Kosher Waze 718-596-9293 
 Community Consulting 19 Walworth #205  718-522-0200 בעז"ה היינט ביי 8יא! איך ערלעדיג מיין סעקשאן 

 917-224-4639רופט  .פארגעלערנט דורך הרב האניגענגליש קלאסן פאר א"י 
NS Locksmith -  ,מיר אינסטאלירן און פארעכטען: שבת שלעסערMail box locks, deadbolts :5608-520-347, א.ד.ג., רופט 

 011-972-52-714-8823רנעם. י. גראס וועט אייך צושטעלן שבת סעודות און מאלצייטן אויפן שענסטן פא 'מטעמים'פארט איר ל"ג בעומר קיין ירושלים? 
 Brooklyn, Jersey City…Nationwide.  ClientServices@TheVentureCapitalGroup.Comשיינע רווחים   -אינוועסט אין ריעל עסטעיט 

Paying top $ for you Chase, Amex and Citi Thank You points - please call 888-502-0335 points@luxuryonair.com 

 917-453-6226געזוכט אן עקספיריענסד מענעדזשער פארן זומער צו מענעדזשן א קאנטרי, אויך א דעי קעמפ דירעקטאר, רופט 
 0עקס.  718-438-3535שיין באצאלט. רופט  כיתה ו' ' אן באנגעלאו.  -כיתה ד'  - מאנטיסעלאו זוכט מלמדים פאר כיתוה ב' /מחנה אוהל ברוך קראסנא

 plumbercatskills@gmail.comאדער אימעיל:  845-202-4820רן זומער אין די קעטסקילס, שיין באצאלט. פעקסט רעזומעי צו: געזוכט א פלאמבער פא
 cookpostin@gmail.comאדער אימעיל  973-264-4314געזוכט אן עקספיריענסד קעכער פארן זומער אין א גרויסע קעמפ אין די קעטסקילס. פעקס רעזומעי 

 .ל.מ. מיט פולע אינפא 347-850-0277רופט  .געזוכט א טויגליכע קאך מענעדזשער מיט עקספיריענס
 917-525-3318געזוכט  עקספיריענסד מלמדים פאר נורסערי/קינדערגארטן, און פאר כתה א'.  -קעטסקילס 

  125עקס.  718-422-0375געזוכט היימישע אינגעלייט צו זיין משגיחים אין א היימישע קעמפ אין מאנטיסעלאו. רופט: 

 718-344-7410דזשאב אין די נאכמיטאג שעות. אינטערעסירטע רופט  part-timeטיכטיגע ארבייטער זוכט א 



 מעס.לאזט  917-816-8719ביטע רופט  sales position א זוכט א אינגערמאן פאר וומס"בן יא professional businessא 
 845-500-8413אג, גוט באצאלט. עך, פרייטאג נאכמיטלגעזוכט א לעבעדיגע אינגערמאן אנצופירן א גרופע פאר אינג

 718-889-6875היימישע מוסד זוכט א מלמד אויפן זומער פאר נורסערי און פאר קינדערגארטן. פעקסט רעזומעי 
 845-579-5473גוט באצאלט אויף די שעה + קאמישאן.  , 8:30ביז  6:30אינגערמאן געזוכט צו מאכן פאנדרעיזינג קאלס, ביינאכט פון 

 347-564-1444א גאנצע טאג, רופט  פאר וומס"בעס ווערט געזוכט א ארבעטער אין א ספרים סטאר אין 
Looking for a private male art teacher for a 10 yr. old boy, pls call 347-526-4486 

Experienced driver is Looking for a full time driving job. 12-14 hours daily. 347-452-4468 
Well established firm in the medical field looking for Salesman, excellent commission. 

Please call 845-554-3491 or email resume to: salesmarketerposition@gmail.com 
Greenpoint office looking to hire full time bookkeeper immediately, beginners welcome. 347-305-7532 l.m. 
Eye Link Therapy Center Williamsburg Branch: Therapist position available for yingerman.  

Professional Training provided.  Call 718-576-3240 x 101 or fax resume to: 718 599-0964. 

 845-774-7046רט, רופט פראפעשענעל פלאמבער נעמט אן אלע ערליי פלאמבינג זשאבס אין אפסטעיט, ביליגסטע פרייזן גאראנטי
  718-866-3396באקומט אן אפוינטמענט און מיר זענען דארט אין צייט!  ענדליך א הענדימען מיט א זייגער!

DESIGN CONSTRUCTION - High end work... low end cost... we remodel complete apt. 347-220-5929 

Full renovation, kitchens, baths, basements חתן כלה ,apt., yrs. experience, H. Fogel 917-586-3774 

  All your CONSTRUCTION needs 718-635-2902  

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

 718-504-5760 "די גאסט הויז"רופט  - דינגט/פארדינגט דירות אויף צייטווייליג אין גאנץ נ.י. 
ë"½ôîî -  ל.מ. 516-725-5051רנישד דירות בעדפארד/מורטל, פאר קורצע און לאנגע טערמינען, בעדרום פו 1צו פארדינגען שיינע איבערגעפיקסטע  

ë"½ôîî -  204עקס.  718-486-0219בעדרום דירות עוועילעבל ביי בעדפארד/מורטל. רופט:  2ברענד ניי  

ë"½ôîî - 917-657-4669רופט:  8בעדרום דירה, מיר האבן סעק.  4אדער  3א צו דינגען  געזוכט 
îîë"½ô -  347-871-6659 ס.פ. 2500ס"ה  יז,פעמעלי הו 3ארקויפן פון א נייע שטאק צו פ 2אויבערשטע 

ë"½ôîî -  347-432-1326, 718-384-2464וומס"ב   (אדער אין שכינות פון) בעדרום דירה אין 2זייער א פארלעסליכע נישט אידישע קלינינג לעדי זוכט א 
ë"½ôîî -  347-875-0371. 8רה מיט דיינונג רום צו פארדינגען מורטל/פרענקלין, נישט סעק בעד די 2שיינע גרויסע 
ë"½ôîî -  845-293-2588חדשים  6בעד. דירה עוועיליבל, עלעוויעטאר בילדינג, גוטע פרייז, פאר בערך  1גרויסע לעכטיגע ברענד נייע 
ë"½ôîî -  בעדרום דירה אין ניי וומס"ב, קיטשן און גרויסע דיינעט, פארטש,  1צו פארדינגען א נייע פורנישדUtil. Inc. 347-304-1687, רופט 

2 bedroom fully renovated apt. no dining room porch כשר לסוכה    ready to move in immediately call  347-452-4331 ë"½ôîî -   

ë"½ôîî -  2 bedroom + big attic room for rent on Hewes St. Call 718-625-6887 

ë"½ôîî -  1  718-486-3919דעסק אפיסעס צו פארדינגען, בענקל דעסק אינטערנעט אינק. בעדפארד/פענן געגנט רופט 
ë"½ôîî -  718-285-1996וועיליבל אין די סאוט סייד געגנט עא שיינע אפיס ספעיס  

ë"½ôîî -  :347-985-0310א שיינע לעכטיגע אפיס צו פארדינגען פאר א גאר גוטע פרייז. רופט 
ë"½ôîî -  ,אלעס אינקלודעט,  $250פורנישד אפיס ספעיס צו פארדינגען, סאוט סייד געגנטVerizon FiOS incl :347-587-0853. טעקסט  
ë"½ôîî -  347-508-2781רחבות'דיגע אפיס, פריש געפעינט, לי גארדענס געגנט 
ë"½ôîî - 200 s.f. beautiful office high ceiling street level with amenities internet Incl. Park/Sanford. call/text 718-704-8383   

ôîîë"½ - Brand new 1600 s.f. office space available for rent Broadway/With. 917-453-6017 
ë"½ôîî - Large renovated basement office space for rent – high ceiling utilities incl. Myrtle/Kent area. 718-676-0100  

ë"½ôîî - Lot incl. office, storage, bulletin board, all fenced, rent 5K mo. sale 3,600K, ok to build 15000 s.ft. community use, owner financing,  449 Broadway & Hewes 845-774-9690  

ë"½ôîî - Office space for rent. Basement 800 sf with 9.6' ceiling and windows. Parking option available. 718-522-5512 
ë"½ôîî - New luxurious office suites with beautiful conference room on premises for rent. Park/Kent . 646-820-1553 

õ"ë - 13/44 - Beautiful 1200 s.f. apt. 3 bedroom, 2 full bath, big porch. sec. 8 ok. Call: 347-528-4068 
ðêîîš−¼ñ -  848-525-2552פאר שבתים, מיט לינען, האנטוכער, רחמסטריווקא/באבוב געגנט,  בעדרום דירה 1צו פארדינגען א 

Newark NJ/ Bayonne NJ/ Avenel NJ - 240K- 290K s.f. warehouse buildings FOR RENT in prices: $7.50 /$9.50/$10.50 per foot. Call 347-988-4885 

Newark NJ - Warehouse for sale 8500 s.f. 16’ ceiling, $75 s.f. Call 973-332-5507/845-499-1350 
−½òêô  -  בעדרום קאנדאו + בעיסמענט  5ברענד נייע צו פארקויפן אCollins Ave. Many upgrades  845-377-5097 
−½òêô  -  בעדרום  5צו פארקויפן א ברענד נייtown house 845-641-6331עיסמענט. קאר גאראדזש און ב 2בעד. דירה. מיט א  2, מיט א ליגעל

−½òêô  -  רומיגע דירה  7צו פארדינגען אduplex    347-893-2329אין קלאזעט. -פיס דאך, פסח קאך, וואלק 9ס"פ,  2100פון 
−½òêô  -  845-425-8685טע פרייז ומער פאר א גופארדינגען פאר די ז ובעדרום דירה צ 2א 
−½òêô  - For sale private house 5 bedroom great location, Open House Sunday. call 914-281-1235 
−½òêô -For sale luxury 5 bedrooms up and down condo, 2600 s.f . + 2 bed. finished apt. for the tenant. Ready to move in.845-709-1955 
−½òêô  - Looking for a bargain?! Condo on Parkview Drive selling for record breaking price!  Call 845-274-2780 Won’t last! 
−½òêô  - Luxury 5 bedroom 3 bath huge kitchen, dining room, play room, porch- Jill lane near bobov and viznitz 347-461-5421 - Also 3br/2bath available  

−½òêô  - For sale condo new construction 5 bedrooms 2.5 bath + bsmt  ready for June top builder excellent location call 845-548-9486 

¾ïð−þ ¬êò½¼¾¬ - Beautiful House avail. for rent for summer 4 Bedrooms 3 Baths 2400 SQF, Nice property, 12 min walk to shul. Call/Text 845-559-9089 
−"š -  רומיגע דירה אויף פראג מיט אסאך  9צו פארקויפןupgrades  :845-537-0622נאר ערענסט אינטערעסירטע רופט 
−"š - 718-522-7305ס.פ. צענטער פון שטאט  2000, בעדרום דירה 4הערליכע ליכטיגע  א צו פארקויפן /גרייט צו קלויזען 

îîêþèò−ôîñë -  (אויך עוועיל. פאר זומער) 347-668-9578הייזער אין בלומינגראוו צו פארדינגען, אלעס צוגעשטעלט.  - פריוואטע הויז פאר שבת און א גאנצע וואך

Hot! Yonkers investment property 18% cash on cash return. Interested investors call 914-359-4540. Won't last. 

Home in Woodbury Junction, Monroe. Ready to MOVE IN! Developed backyard and much more! Ch. Fekete. 917.301.2380 EXIT REALY VENTURE 
î¾ïð−þðîêî -  1  ל.מ. 917-627-4042בעדרום באנג. צו פארדינגען. רופט:  2און  

¾ïð−þðîêîî -   8טוילעט, סעק. ½  1בעדרום פורנישד הויז צו פארדינגען פאר די יאר אדער זומער,  3נייע איבערגעבויטע ok :646-330-0455/845-693-1305. רופט  
¾ïð−þðîêîî -  845-459-0628 .בעדרום הויז נאנט צו שול גרייט אריינצומופן 6ריוואטע צו פארקויפן א הערליכע פ  

¾ïð−þðîêîî -  347-927-6737ומער. כ"ס אין הארץ פון געגנט, פאר שבתים/פארן זהבי 3בעדרום הויז מיט  5נייע הערליכע  

¾ïð−þðîêîî -  347-661-6200. 8צו פארדינגען פאר שבתים ווי אויך עוועיל אגאנץ יאר מיט סעק. בעדרום הויז  4א ווינטערייזד פריוואטע ברענד ניי 
½þ¼š−¼ ö−−õñê -  צו פארדינגען אduplex unit  347-604-0457ן אפאר די ערשטע העלפט זומער אין זייער א גוטע סעקש 

èþîë½ñêõ - For rent, 5 Bed. house on 1 ½ Acre nice grass, full amenities for children, near to Scoops Supermarket, now till after Sukos 845-774-9690 
š−¼ñ öêîî½ - Leisure Lake - Brand new large summer house for rent for the summer fully furnished. call 917-202-0726 

Fallsburg Hill/Philbob - Unit avail for sale, ready to move in this summer. 917-586-8034 
ó−ñ¾îþ− -  845-608-4398 .סאטמאר געגנט, זייער גוטע פרייז - בעדרום דירה פאר ל"ג בעומר, רחמסטריווקא  4צו פארדינגען א 

³õ® -  א ןומיט א גרויסע הויף א בעטן בריווח) 12(הערליכע רחבות'דיגע דירה pool  .011-972-52-763-2481פאר קינדער צו פארדינגען פאר ל"ג בעומר 
öîþ−ô - 514-815-7277כט ביז זונטאג צופרי מיט עסן געציילטע בעטן פארבליבן פון דינסטאג נא 
öîþ−ô - א גאר הערליכע פריוואטע דירה אין מירון נאנט צום ציון מיט א פריוואטע  - זעלטענע געלעגנהייט ל"ג בעומר אין מירון

 011-972-50-998-7169מענטשען צו פארדינגען. רופט  8ל, פלאץ פאר ביז יפראנט און בעק יארד זייער באקוועם און שט
 


