
   åøòèòå     èê¬òîï è−òîï ∞55-∞65     èê¬òêô öè¼þ μ−ñè¼ô ∞60-∞66     èê¬½ò−ð è−òîï ∞59-∞71  

    ïáä ïåéãô      

ä"åî  áééì ïîìæ ø"áêìîéìà á÷òé ïéøâ é"ð  ä"åî ïúçïàîáìòâ øæòéìà äîìù é"ð  äùî ìàåéå  äòùá6:00  

ä"åî  'éìà ïîçð ø"áìàéøúë íéøôà ììéøá é"ð  ä"åî ïúçìñòèù íçðî é"ð   éìòäèàáîàñ  äòùá4:00  

    èëàð êàåå      

 ä"åî ìàåé ø"áéëãøî ìàøùé ùèéååà÷ôòì é"ð ïúçä"åîùèééã ìùéôé"ðéúéáá , 235 Franklin #2-L 
çîì î"éøáäå ã"îäéáá åúø éáö úùåã÷éáàìéåå/øòñðòôñ  úéøçù8:00 

áøä õéååøåä áééì ïîìæ à"èéìù  
  áï ì"öæ à÷ðéôñî ø"åîãà ÷"ë  

ïúçà"èéìù àèðàìàâî ø"åîãà , ã"îäéááàèðàìàâ 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù àèðàìàâ7:30 

    íéìáà íåçéð     
  ע"ה (קליימער טערעס) ם אלי פירטהאברהמו"ה משפחת אצל 

 718-384-4861  עד יום ב' בבוקר -  Marcy #2-D 439בביתו 
 קרית יואלבבביה"ח  -בערב  8:00יתקיים ביום ב' בשעה  הקבת המציבה

 

 אויפצוהייבן א קאל #1 דרוק 177פין  712-432-8774אפשר לשמוע בטעל.  [הנלמד בכל יום בבית קויפמאן] הרה"ג ר' יודא לייב פליישמאן שליט"אהשיעור של 

#13-179 

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  

þëðôë èê¬òîï 
×"í þ−−ê   ’½ô 21 .May  
     ï"¼¾³              17'  

íéðîæ 
þì¾í ³îñ¼4:21
íôìí ±ò5:33

¾"þš öôï ¹î½8:37
ê"þè9:13
íñõ³ öôï ¹î½10:02
ê"þè10:26

³î®ì12:52
íñîðè íìòô1:36
íò¬š íìòô5:51

í¼−š¾8:12
³"þ9:25

3:30

בביהמ"ד הגדול דקיט"ל  
  בית שני - ראדני                       



  דאנערשטאג ער"ח סיון
  ספעציעלוועט פארן א באס 

  פאר פרויען צו ריבניץ ציון

 פון ויואל משה Bedford/Wallabout          10:40פון 10:30
  . $ ראונד טריפ10 ,שעה 1מען וועט זיין ביים ציון 

  347-675-3821 רופט.  פאר אינפא 

צו זיין און סאוט אמעריקא און א היימישע  צוריקעס איז מיר אויסגעקומען א שטיק צייט 
משפיע אויפן פלאץ האט מיר געבעטן אויב איך קען איהם העלפן בויען די ארטיגע מקוה 
טהרה, לע"ע איז נישט דא און די געגענט ווי צו גיין. און עס מוז דרינגענד געשאפן ווערן 

  ן הונדערטע משפחות יראים ושלמים.. א פלאץ פו$53,000
  gmail.com@5450432ל יאדער אימע    845-662-1505 אויב קענט איר העלפן ביטע מיך רופן אויף

  ער"ח סיון ביי ר' ישעי'לע
  ן קערעסטיר  יא

   PM8:00צוריק דאנערשטאג  PM4:00מ'פארט ארויס דינסטאג 
  775$געציילטע טיקעטס געבליבן פאר די פרייז    347-907-9625רופט 



: • : • : • :   • : • : : • : • :   יארצייטן     : •
 −ëþí¾ô ë” þ’−þê íðîí− ê−þîñ - ö−ñëîñ ô"þ ñ"®ï ½ñê− - ï"¼¾  
 −ëþšì®− ë” þöî¾þè í¾ô  ê½−ñ/¬ðê¬¾−−ò ð"ëê ñ"®ï - í"ò³  
 −ëþþïî¼ ö−ô−òë ë” þþ−êô  ëî¬òô−ñš ð"ëê ñ"®ï ±"× öí×í -  þïî¼í öëê ½"ìô - ¼"³  
 −ëþñîê¾ ë” þšì®−  èêêí ð"ëê ñ"®ï −îñí - ¾ ö−òë ½"ìô ñîê - í"ôš³  
 −ëþ’−¼¾−  ëîòê− ,±−îîêò−ðô ñ"®ï -  ¾¬−þï¼ôô ð−èô/š"í¾¼ë ð−ôñ³ - ìô” ¾"ë−þí ³êîî® ½ -   ð"òš³ (ë"× ê"−î)  
 −ëþë−−ñ íðîí− óíþëê ë” þîí−³³ô  èêí ð"ëê ñ"®ï (¾¬−þï¼ô) - ï"½š³  
 −ëþ−ë® šì®− ë” þëîð þ×¾−  š½ò−ñô ñ"®ï -  (−"³×) öèôí ¹ñê ½"ìô 
 −ëþμîþë ë” þ−êôþ  êš−þô ð−èôí ñ"®ï -  ³îôðšê ñ¼ë ô"þ ð×ò -  š"í¾¼ë  ð−ôñ³ - ê"®š³  
 −ëþñšî− ëš¼− ñêþ¾− ë” þñðò¼ô óìòô ±−îîþîí (š½ò−ñ) - ëîìñêë ð"ëê ñ"®ï ö−ëîþ -  ë"®š³  
 −ëþ ëš¼−ë (î−ëê ¾"¼)”þ ëš¼− í¾ô  ê½−ñ ð"ëê ñ"®ï ó−îëþëîñ -  ³¼ð ³îîì ½"ìô - ë"®š³  
 −ëþó−−ì ë” þóìòô ñðò¼ô )ëíê ëî½êšô ñ"®ï þ¼èêí (óîñ¾ ³ -  ó−−ì ³þî³ ½"ìô - ð"−þ³  
 −ëþ¼¾îí− þ¾ê ë” þëš¼− šì®− ) ëî½−þêõ ,ëîì−ñ¼ïô ñ"®ï ¾¬−îîêò−ëêþ (êì½−¾þõ - ë"×þ³  
 −ëþšì®− í¾ô  ¬ðê¬¾ò¼ï−−ê ±"ôîð ñ"®ï −î×ê¬ - ï"ôþ³ 
 −ëþ¹½î− óíþëê  þ"ëþ−êô  ê¬−ñô ñ"®ï ¾ê - í −ðþì ëþ) −"òë ñîðèí ð"ôí−ë ð½−−ô (ë"íþêë öî¾êþ - ï"ôþ³  
 −ëþ−×ðþô  μêëò¼šêñ ±"ôîð ñ"®ï þ¼¼ë–  èê¾ óíþëê ëþí ð−ôñ³ - è"¼þ³  
 −ëþñêîô¾ ë” þí¾ô  ö−¬òê¬½òêš ð"ëê ñ"®ï ½−−îî -  ñêîô¾ ³ìòô ½"ìô - ¬"¼þ³  
 −ëþñ−¾¼í ¼¾îí− óíþëê ë” þ’−ñðè ö−ñêôô ñ"®ï −š½þ¼îî¬ - ñ¾−ôîðêþ - ¬"¼þ³  

 --------  
 −ëþ¹½î− ë” þí¾ô í−íðî  ñ"®ï −š½ëîòê®êõ -  ¹½î− ½ðþõ ½"ìô - ë"¾³  
 −ëþþ¾ê  þ"ëμîþë ó−−ì ±¬¼ôò−−¬¾ - ïê½è¼þ¼ë ð"ëê ñ"®ï ö−ëîþ -  ’í ñêþ¾− íîšô ½"ìô - ð"¾³  
 −ëþíôñ¾ óíþëê  þ"ëμîòì šì®−  ïê½è¼þ¼ë ð"ëê ñ"®ï ¾þ−í - ð"¾³  
 −ëþó−−ì ë” þþï¼−ñê  ïê½è¼þ¼ë ð"ëêþ ñ"®ï þ¼šî® - ð"¾³  
 −ëþñêî− ë” þ−šì® þ¼š¾¬¼þ¼îî - îî¼½¼þ¼š ð"ëê ñ"®ï −ïò×¾ê - ð"¾³  
 −ëþêš®þ−í −ñ³õò  þ"ëóîñ¾  ïêíð¼þ−ò ±"ôîð ñ"®ï þ¼ð−îî - ð"¾³  
 −ëþ¼¾îí−  þ"ëêðî− íôñ¾ þõî½ - êòï¼þë ±"ôîð ñ"®ï þ¼ë−−þ¾ - ð"¾³  
 −ëþþ¾ê è−ñ¼ï ë”þ óîñ¾ −þèòêíñêð ð"ëê ñ"®ï è−−îî®  - ½"ìô  þ¾ê ³−ë - ð"¾³  
 −ëþëîð þ×¾− ë”þ ¾îë−−ñ ’−þê  þêîîèòîêô ñ"®ï ±¬−¾õ−ñ (ê¬õê) -  ëîð þ×¾− −þëð ½"ìô - ð"¾³  

 −ëþíðîí− ñê−³îš− ë” þ−ë® ó−−ì ) ¬îè−½ ð"ëê ñ"®ï ó−îëñ¬−−¬ (ó−−ì −®¼ - ð"¾³ 

 −ëþþï¼ñê ë” þöôñï íôñ¾  ¼ë¾ þêëë ëþ ñ"®ï ö−−ñš - "ñ¾³ï  
 öèþêôèê¬òêô - þ−−ê î"×  

 −ëþ’−ð¼½ ë [öîêè]” þî×ë ¹½î−þî¾ þ  ñ"®ï -  ³î¼ðíî ³îòîôêí ½"ìô - ë"¾³ ê"ð  
 −ëþöþíê ë” þšì®−  þ−ôï−êë ëþ ñ"®ï êõõñ -  öþíê −òë ½"ìô - ï"×³  
 −ëþí¾ô ó−−ì ë [ñ"ìôþí]”þ −ì ëš¼−  ñ"®ï î¬ê®îñ -  ó−þ¾− ³ñ−½ô ½"ìô - î"š³  
 −ëþêðî−  öþíêë” þ šï−−ê šì®−(þ¼è−ñš íôñ¾ ’þ ñ¾ î−ëê) ëîþôêš š"ðëê ñ"®ï - ¬"òš³  
 −ëþμñô−ñê ½ìòõ ë” þ’−ñê  ëîþêëïô ñ"®ï ¾¬−îîêñ¼ (ê"¼îò ö³ì) - ¬"õš³ 
 −ëþšì®− ë” þó−−ì  ö−ïêñêîîô ñ"®ï (ö−¾ïêñêîî) -  ¾îðš íõ ½"ìô - ê"−þ³  
 −ëþñêîô¾  ¾¬−ñ¼í ð"ëê ñ"®ï þ¼òñ−îî -  ëî¾¬−ð−ï ®"¬¼ ð−ôñ³ -  öê½êšô −"þ öšï - ð"−þ³  
 −ëþšì®− š−ï−−ê ë” þ−×ðþô ö−−¬¾õ¼ −îñí  ñ¼ôêíô ñ"®ï -  ñê−þê íòì ½"ìô - ï"−þ³  
 −ëþñêîô¾ îí−ñê ë” þñêšïì−  ö−ñêîîïô ñ"®ï ë−î¬ (þ−ôïîš) - ì"ôþ³  
 −ëþóíþëê öê¬êñêë ð"ëê ñ"®ï šêññêõ - ð¼þ−õ - è"½þ³  
 −ëþ½ìòõ ë” þñêî− šì®−  íëïîš−¬òêšô ñ"®ï -  šì®− ³ðîë¼ ½"ìô - ë"õþ³  
 −ëþ¹½î− −×ðþô ë” þðîð ñïô ñ"®ï −š½þ¼îî¬ −ñêõ¬ê -  ñ−ëîòþ¾¬ô ð−èô ð×ò - ¬"õþ³  
 −ëþ¹½î− þ−êô  í¾ôë” þ½ìòõ  šêñ−ê ð"ëê ñ"®ï þ¼ò−−¬¾ öí×í -  ó−ô −š−õê ½"ìô - ì"®þ³  

 --------  
 −ëþðîð ë” þšì®− ö−ô−òë −þ¬½ ð"ëê ñ"®ï êòí× - êþ¬ô - ë"¾³  
 −ëþ¾îë−−ñ ’−þê ë” þ’−ëî¬ šì®−  ëî¾êôê¬ ,ëîò−¾¼−® ð"ëê ñ"®ï ö−ëîþ - ë"¾³  
 −ëþñêþ¾− í¾ô ë”þ ñ¾−õ ó−þõê  ¬¾¼þ−ôèêþð ð"ëê ñ"®ï öêôðñ¼õ -  í¾ô ³îññî¼ ½"ìô - ð"¾³  

 −ëþëš¼−  êòðêï ±"ôîð ñ"®ï ¾¬−îîêš®−ê - ð"¾³  
 −ëþëš¼− šì®−  ñê¾¬ê½ ð"ëê ñ"®ï öêôð−îî - ð"¾³  
 −ëþöþíê  þ"ëñêîô¾ í¾ô  ±−îî¼è ð"ëê ñ"®ï öêôþ¼ëñ¼õ -  öþíê ³−þê¾ ½"ìô - ð"¾³  
 −ëþ í¾ô¼¬ò ö³ò ë” þñ−¾òê þ¾ê  −êšê¬ ð"ëê ñ"®ï ï−−þèòî− −îñí - ð"¾³  
 −ëþíôñ¾ ë [þ¼ñ−í¼−îîï í’šôîñ¾ ’þ]” þ−×ðþô  ñí¼−îîïô ñ"®ï öêôðñêè - í"¾³  
 −ëþšì®− ëš¼− þ¬ñê ë” þöëîêþ ó−−ì  ¬îí®òêñ ð"ëê ñ"®ï ñíê¾èêîî - ï"×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 

 ווארט איר אויף א ישועה? ווילט איר זעהן הצלחה און אייער אונטערנעמונג?
  ק מריבניץ זצוק"להרה"ם ציון פון צו -א ת"ח ובנם של קדושים  -רופט אייער פרעזענליכע שליח 

  929-287-0159ווי מען זעהט וואונדערליכע ישועות. 

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

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

 We will open you a credit line from 100k-500k 0% apr 12/24 months. 929.355.6932  נויטיגט איר זיך אין קעש?
 #1315 718-431-9595א חסידשע קעמפ אין ס. פאלסבורג זוכט א כתה ו' מלמד גוט באצאלט אן א באנגעלאו. 

 718-853-3399שע מוסד אין ב"פ זוכט א מלמד פאר די יונגערע קלאסן, זייער שיין באצאלט, פעקסט רעזומעי א חסידי

  718-387-2650 פאר הספרים. gift certificateהערליכע טורים, שו"ע,   - לכבוד שבועות

 929-214-4389פעקס רעזומעי  .ן אדמיניסטראטערזוכט א 'מאנסי'היימישע מוסד אין 
  וויל אריינגיין אין עולם החינוך:גערמאן וואס טע געלעגנהייט פאר כולל יונוג

פאר א קלענערע כיתה אין שטאט, געשמאקע אטמאספערע, . מדריך פאזיציע אוועיל-נאך א מלמד
 718-809-3739אלפים פארן זומער, רופט  7-8מדריכים, קען באקומען בערך -היימישע מלמדים

 347-760-4660 .געזוכט עקספיערנס כיתה ה' ו' רבי אין א קעמפ אין סוואן לעיק באקומט באנגעלאו מיט עסן  
 ל.מ. 347-930-9328, זייער גוט באצאלט. 3ביז  10געזוכט אן עקספיריענסד מלמד פאר קליינע אינגלעך, קומען צו פארן קיין וואדבורן, פון 

 845-537-7006נגערמאן א ת"ח איז וויליג צו לערנען משניות לע"נ אייערע קרובים, איא  - משנה אותיות נשמה

 347-263-0413יואל לעפקאוויטש סופר סת"ם  - מיר נעמען אן צו שרייבן תפלין בכתב נאה ומהודר, גם אפשר בהידור בדיו עשן מצוה מן המובחר המחזיק לאורך ימים 

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

ë"½ôîî -   ,347-314-5023הערליכע אפיס צו פארדינגען, סאוט סייד געגנט 
ë"½ôîî -  347-633-0332בעדרום דירות עוועיליבעל, בעדפארד/מורטל. רופט  2און  1ברענד ניי 

ë"½ôîî -  134געווארן עוועיל. עטליכע אפיסעס אין Broadway :845-492-4591. רופט 
ë"½ôîî - 3 917-586-7764רופט  .8 נישט סעק. .מידלטאון געגנט ,נישט פורנישד / בעדרום דירה צו פארדינגען פורנישד 

ë"½ôîî - 1000 אפיס ספעיס צו פארדינגען,  עס"פ פריוואטBedford/Park  347-263-0717געגנט. רופט/טעקסט 
ë"½ôîî -  .ל.מ. 347-390-8918צו פארדינגען א הערליכע פורנישד דירה, געאייגנט פאר חתן כלה  

ë"½ôîî -  ל.מ 845-217-0726רופט  .באוט געגנטאוואל .8נישט סעק  ,בעדרום 4צו פארדינגען א שיינע 

ë"½ôîî -  בעדרום דירה אויף  ½ 4צו פארדינגען אVernon (נאוסטראנד/מארסי)  ,914-315-4061אריינצומופן,  גרייטגעפעינט, געסקרעיפט, געיטס 
ë"½ôîî -  ל.מ 929-214-3318 .וואך גרייט שיין צו באצאלן 1פון מאנטאג פאר שבועות פאר  אויף שבועותדרום דירה בע 4געזוכט צו דינגען. 
ë"½ôîî -  לאזט מעס. 347-585-7892 בעדרום דירה, טרופ/לארימער געגנט, גרייט אריינצומופן. 1צו פארדינגען א שיינע  

ë"½ôîî - 347-693-1910רופט  .דיקאלב/, ווילאבימאןבעדרום צו פארדינגען, סקיל 2נע  שיי 

ë"½ôîî - 2 Brand new connected offices still avail 2th floor at 40 Penn with big windows. 917-515-2044

ë"½ôîî - Spacious office space for rent. Please call 718-522-7099 
ë"½ôîî - Bsmnt office for rent. 400 s.f. Private entrance. Franklin/Willoughby. 718-864-0308 
ë"½ôîî - 1 bedroom apt. for rent, Ross St. Call: 718-234-5900 x 221, or email: katec.kaymanagement@gmail.com

Kosher Suites - Luxurious Private short term Rentals, Call 929-277-8483 or Email Info@koshersuites.com 

Brooklyn - 12,000 sf office/warehouse space avail. - Bayonne NJ - (20 min. from Wmsbg) 10,000 sf. 718-436-2144x106 

½ñ−š½¬¼š/−½òêô/õ"ë -  845-499-9477מיר האבן א גרויסע אויסוואהל פאר דירות אויף שבועות און זומער וכדו'.  - 'דירה לשכירה' דירות פארמיטלונג 
−½òêô  -  ל.מ. 845-558-6521 .ם און בעיסמענטע+ א גרויסע בויד )נעבן וויזניץ(פיללעס געגנט  306 ,רומיגע דירה 7צו פארקויפן א 

−½òêô  - דיגע 'צו פארקויפן א הערליכע רחבותup & down  אין הארץ פון מאנסי, אויך אaccessory unit 845-217-0077, רופט + בעיסמענט 
−½òêô  -  845-597-4372רומיגע דירה, פלאץ פאר פסח קאך, רופט  7צו פארדינגען א שיינע 
−½òêô  -  718-759-8689ס.פ. און צענטער פון מאנסי.  2000בעדרום קאנדאו,  4צו פארקויפן א גרויסע הערליכע 

−½òêô  - Beautiful 4 bedroom condo + bsnmt + 2 bedroom legal tenant with private grounds. Call/text 347-642-2024 
−½òêô  - 1) Custom colonial on almost 1 acre w/ potential income. Near shtiebels. 2) House/Lot in Ellish area. Pls call 917-843-3022 



     467 Flushing Ave            718-625-3311      בוטשער 'סקאהן
  !קומט און צייגט אייך איבער ,ס ביי מתתי' קאהן פלייש געשעפטגרויסע ספעשל

אויך האבן מיר פריש  ,אלע אונזערע טשיקן און טורקיס ווערט געשחטן אין כשר געמאכט ביי אונז אין געשעפט
  טגעשאכטען בשר בהמה נאר שחיטת בית יוסף וואס דער ניקר אין כשר מאכן איז נאר ביי אונז אין געשעפ

 רב הרב עזריאל מאיר קאהן שליט"א  סענדזשארץאלעס איז אונטער די שטרענגע השגחה פון אב"ד 
 ווי אויך האבן מיר א בודק צומת הגידין אויך א בודק סכינים אויפן פלאץ ,אויך נוצן מיר נאר שטיין זאלץ

/ ק"י אדער אומגעגענט? זוכט איר א פריוואטע הויז?  זוכט איר צו קויפן א דירה אין מאנסי
 Exit Realty Venture 845-659-2168רופט דעם עקספערט ש. ראזענבערג 

 845-659-7230אויב זוכט זוכט אין מאנסי א הויז האט איר שוין געפינען! רופט אייער היימישע ריעל עסטעיט אגענט 

Chestnut Ridge - 5  ,עיקר 0.75אויף ביה"כ  2בעדרום הויז צו פארקויפן  Open House TODAY 1-3pm 11 Madeline Terr. 718-288-3696 

Licensed Realtor. Monroe and surrounding areas. CHANIE FEKETE 917-301-2380 Exit Realty Ventures 

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

New on the market in Monroe won't last - 7 room apt. 2000 s.f. in עצי תמרים   excellent location.  347-827-0362 lv. msg −"š -  

¾ïð−þðîêîî -  917-653-6010,בעדרום באנגעלאוס (היימישע יונגע קראוד), וכל הקודם זכה. 1צו פארדינגען 
îêñ¼½−¬òêô -  ל.מ. 347-746-8342פארדינגען פאר גאנץ זומער, נאנט צו אלעס.  בעדרום הויז צו 4א שיינע גרויסע 
èþîë½ñêõ .½ - 2   718-782-9564שיינע גרויסע דירות עוועיל.  פאר זומער/שבועות/שבתים אלעס צוגעשטעלט, נעבן עלפיין/גיבערס 
š−¼ñ öêîî½ -  347-404-8145צו פארדינגען פאר זומער. (אין שכינות פון סאטמאר ישיבה גדולה) בעדרום הויז,  3פריוואטע שיינע 

−−õñê½þ¼š−¼ ö  - Looking to rent a house for the summer in Alpines Acre section A, B, F, or G, call 347-633-3363 

š−þðñ¼¾ šêñ -  347-228-4878, היימישע קבוצה, ביהמ"ד/מקוה אויפן פלאץ. ף שבועות + שבתאוישיינע באנגעלאוס צו פארדינגען 

ó−ñ¾îþ− -  011-972-58-760-3327) אלע באקוועמליכקייטן, וואכן (בית ישראל און גאולה געגנט -הערליכע פריש געבויטע דירות אויף טעג    c5441122@gmail.com 
 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 

  718-781-5735מיט א טראק, לאנג יעריגע עקספיריענס, רופט  moving jobsמיר נעמען אן צו טון קלענערע 

SUMMER SPECIAL: 2 months of Unlimited Verizon Svc. Free phone $100.00 Planetcell 3922 16th Ave. 718-633-7555 

Williamsburg ophthalmology - Daniel Khodadadian, MD, FAAO, Eye physician & surgeon, 491 Flushing. Mon. 10am-6pm, by appointment only! 718-243-2020 free lens refitting" 

 917-662-6685רופט  .QuickBooksמוז קענען  ,אינגערמאן פאר אפיס ארבעט דענסיעקספיר ןא ביזנעס אין וומס"ב  זוכט א
 347-370-9562זיין אן אסיסטענט נאכמיטאג פאר א דעי קעמפ זומער אין שטאט  געזוכט א בחור/אינגערמאן צו 

Walk in cooler/freezer, self-standing, 10W 15L 8H, 100 CU. FT. almost new, 
$15,000 or best offer, specs on demand. Call Anthony 917-635-4625 

DynamicListing: Best chance of your Amazon product success. We will write a Powerful 
SEO listing which will include, 1) A Strong Clever Title, 2) Five High Level Detailed Bullets, 3) Full 

HTML Detailed Description 4) All Relevant Search Terms. DynamicListing@gmail.com 347-796-0881

 347-370-9562רופט  .מיט עקספירענס. mechanic shopאן צו ארבעטן/אנפירן א  געזוכט א אינגערמ
 718-662-0605 .גוט באצאלט ער,סטאר אין ב"פ זוכט טיכטיגער אינגערמאן פאר פול טיים ארבעט - ארבעט געלעגענהייט

 917-828-5206", רופט authorized dealer with extended warrantyפאר גוטע פרייזן " Brand Name Carriagesמיר פארקויפן אלע 

Paying top dollar for your Chase/AMEX platinum points. Email: points@LuxuryOnAir.com or call 917-588-5422 
Yeled V’Yalda. Summer male Para positions available in the Woodburn area to work 1:1 

with boys under close professional supervision and extensive training.  
ome prior experience required.  Flexible hours available. Call 718-858-0070 x 114. 

 adgirlscamp@gmail.comאימעיל  EMTאון א   Maintenance Managerחסידישע מיידל קעמפ זוכט א 
 347-941-7223רופט  .ביינאכט 9:00אג ביז מיט 12:00געזוכט א בחור מיט לייסענס פון 

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

 845-418-3331פאר געלט אקציעס וכדומה וומס"ב ק"י רופט:  קארד מאשינעןצו פארדינגען קרעדיט 

English tutoring with Mr. K. $60 an hour. Call for references 917-344-0640 

 t26199@gmail.comאימעיל:  972-54-842-6199אותיות.  10,000אויף  $15אייערע ספרים, קונטרסים, וכדו'. שנעלע פראפעשינאל ארבעט, מיר נעמען אן צו טייפען אלע 
 2138עקס.  718-963-1212געזוכט א מענעדזשער פאר א מוסד אין וומס"ב פארן זומער, מעגליך צו אנהאלטן א גאנץ יאר. 

Energy  נטעינען מיר אייער אקאונט ביליג אויף ווייטעריאויך מע 845-270-9105לעקטער און געז רופט פאר ביליגע  -פאר ביליג 

In home training instructor 1 on 1, corrective condition, strength training, postural assessments, Call/text Levi 929-430-1769 

2006 Toyota Sienna, one owner $7000 - We also bring any car from dealers auction. Call 718-227-7466 

 347-452-4554גאלדבערגער  .ןוואכן, שבת, גאלד, דיימאנד, מענער, פרויע - זייגערס nameברענד 

 


