
   éëåãéùí     
 ä"åîïàîæàø ïøäà á"ñîåå é"ð  àãåé é"ð  ä"åî ùèéååà÷ùàî ìàðúð øæåò á"ñîåå é"ð 

 ä"åîøòùéô àãåé óñåé  é"ðé"÷  ìàøùé é"ð  ä"åî øòéåá ïáåàø íééç  é"ðàøèééð 

ä"åî  àãåé äùîç"øá ïàîãòéøô á"ñîåå é"ðïåòîù é"ð  ä"åî ïøäà ìäàèðòæàø ïúðåé á"ñîåå é"ð 

áøä ÷àììàô áééì ùøòä  à"èéìùá"ñîååìàåé øéàî é"ð   áøäíéåáìèééè ìàåîù à"èéìù á"ñîåå 

 ä"åîùèéååà÷øàî øñéà ìàøùé  é"ðé"÷ïåéöðá é"ð  ä"åî á äçîùåïéåøá íð  é"ðéñðàî 

 ä"åîãðàîééã áåã óñåé á÷òé  é"ðéñðàî÷çöé éåì é"ð  ä"åî ïåòîù íééç øòéåðøéè øéàî  é"ðé"÷ 

â"äøä âøòáðòèàø äîìù íééç á"ñîåå é"ðäùî éëãøî é"ð  â"äøä øòôééì äîìù  à"èéìùá"ñîåå 

áøä ïàîãòéøô íäøáà êåøá  à"èéìùá"ñîåå 'éîøé ïåòîù é"ð  áøä ùéìæééî ìàøùé ïåòîù à"èéìù á"ñîåå 

    èëàð êàåå      
áøä  éìúôðàøéôù à"èéìù  

áï à"èéìù áåæàìáî ø"åîãà ÷"ë  
ç"åî úéááà"èéìù íàäàøáà äîìù íééç ö"äâäøä 95 Lorimer 

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäåáåæàìá1431 58th St.   úéøçù8:30 
 ä"åîæééøâðåé éåìä äîìù éëãøî é"ð  

         áï à"èéìù øòâðòùèî ö"äâä  
ä"åî ç"åî úéááíéåáìèééè àãåé äùî  é"ð94 Ross St 1-E  

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå ùàðàð160 ùæãéìèàø  úéøçù8:30 

 ä"åî 'éòùé éëãøî øùàáñçðô ãåã áøä ùèéååàìãðòî é"ð ïúçùèéååàðéáàø íäøáà áøäéúéáá , 270 Keap #3 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù éðàãàì8:00 

 ä"åî ãåã ø"áíåìù øòãðàìøòáà é"ð ïúçä"åîïàîééä ùøòä á÷òé é"ðúéáá , î"à 266 Keap #1 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù øàîèàñ'ã íéãéîìúä ãåçéà8:15 

 ä"åî ìàåéáíåìù øéàî áøä õèéôù é"ð  ïúçïàîãòéøô ÷çöé áøäà"èéìùéúéáá , 100 Spencer #6-E 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå ïà÷ìàåå154 ïéì÷ðòøô  úéøçù8:00 

 ä"åîøëùùé íäøáà íòééë é"ð  
           ø"á ìàåîù øæòéìàé"ð ïúç  ä"åîìñòèù ÷çöé ìàåîù é"ðúéáá , î"à 272 Keap (Marcy/Division) 

 מובא באר"י הקדוש: שבכל ער"ח ויום ט"ו לחודש יורד נשמת הצדיק על קברו.
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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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   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 
  347-534-8847צו פארקויפן א כמעט נייע דרייער אין עקסעלענט קאנדישען צוליב מופן, רופט 

 718-851-1484. פעקס: ybpenglish@gmail.com. אימעל: 917-755-8944היימישע ת"ת אין ב"פ זוכט ענגליש טיטשערס פאר קומענדיגע יאר. גוט באצאלט. רופט: 
  718.838.1811צופרידענע עלטערן און געבויטע קינדער, הערט א קורצע מעסעדזש  -  נתיב חיים

 646-246-3754לערנען ביי מיר אינדערהיים בערך א שעה א טאג, סיי וועלכע שעה, סיי וועלכע לימודים, דיוויזשאן/קליימער געיגנט. געזוכט א חברותא צו 
 845-538-9821חדשים. רופט:  8ביז  6געזוכט איבערצונעמען א ליעס פון א קאר פאר בערך 

   Marcy 279 רובינפעלדס .גרויסע אויסוואהל ש"ס, שו"ע אנטיק זמירות, הערליכע סערטיפיקעיטס – ל"ג בעומר
 לאזט מעס. 917-780-2991מאנטיסעלאו, דארף קומען צו פארן.  עס ווערט געזוכט א העלפער פאר א קינדערגארטן מלמד אין

בס"ד העלפן פארגרינגערן אויפן הארץ אדער פארבעסערן  היימישע ווארימע טערעפיסט מיט אסאך ערפארונג קען אייך
 א שעה $50  347-817-1321מאמע/קינדער. הערליכע תוצאות. מרת פריעדמאן  - די פאמיליע לעבן פרוי/מאן 

 347-486-0478ון ווילט איר ס'זאל זיך שפירן ווי אין מירון ביי אייער הדלקה וכדומה? באשטעלט דעם זינגער פון ירושלים צו זינגען אויטענטיש ניגוני מיר
 473-9671 -718וט באצאלט פארן פאסיגן קאנדידאט וויליאמסבורג, ג-א אינגערמאן ארויסצוהעלפן אינדערפרי אין א גרויסע ביהמ"ד אין ניי -ווערט געזוכט 

איר קענט נאך ענדיגן  "היינט"הייבט זיך אן   -לייף גארד קורס 
  347-770-5051פלעצער זענען באגרעניצט.  .פארן זומער

ë"½ôîî - For Rent: A 2 bedroom apt. on Myrtle. Email to: myrtle2bedroom@gmail.com  
ë"½ôîî -  347-939-9652 רומיגע בעיסמענט דירה פאר חתן כלה. 2צו פארדינגען א נייע איבערגעבויטע 
ë"½ôîî - Furnished apartment available for rent. 718-650-6520 leave a message 
ë"½ôîî -  917-960-0774יאר (דארף האבן א פלאן אויף נאכדעם).  2בעדרום דירה פאר  2צו פארדינגען א 
ë"½ôîî - Basement office space 1000 s.f. available for rent on Myrtle Ave. $2000. Call: 347-864-9841 
ë"½ôîî - Brand new 1 bedroom furnished apt. for rent. Call: 718-522-7099 
ë"½ôîî - 1625  .ס.פ. דירה צו טוישן פאר גרעסערע דירה, שוין עוועלבעלemail/text: ApartmentToExchange@gmail.com

ë"½ôîî -  לאזט קלארע נאמען און נאמבער 347-480-2482בעדרום דירה מיט א פארטש. רופט:  3צו פארדינגען א 
ë"½ôîî -  לאזט מעס. 917-805-4867אפיסעס צו פארדינגען, פלאשינג/העריסאן געגענט, שיינע נייע בעיסמענט 
ë"½ôîî - 2 family Brick House for sale, Lee and Rutledge, 15x40. Barry 646-243-0787 
ë"½ôîî - 2 bedroom furnished apt. on Taaffe Pl., (Park/Myrtle) to rent for 6 months. 347-693-4061 l.m. 
ë"½ôîî -  347-587-9984, רופט: דירהבעדרום בעיסמענט  1צו פארדינגען נייע לעכטיגע 
ë"½ôîî -  917-270-8965ס"פ. רופט:  500אפיס ספעיס צו פארדינגען, קיעפ סט. בערך  

ë"½ôîî -  917-968-8618מידלטאון, גוטע פרייז, /חדשים אדער ווייניגער, מארסי 4בעדרום פורנידש דירה, פאר  2צו פארדינגען א  

ë"½ôîî -   212-810-7491בעדרום דירות צו פארדינגען אויף סקילמאן מיט פארטש און דיינונג רום, גרייט אריינצומופן.  2און  1געציילטע 
ë"½ôîî -  718-930-5601יאר ליעס, רופט  1בעדרום דירה,  2צו פארדינגען א 
ë"½ôîî -  בעדרום פורנישד דירה צו פארדינגען,אויף  1א ליכטיגעLynch Stיגנט פאר א , געאיsingle  ,347-546-1472אדער חתן כלה 
ë"½ôîî - Beautiful 1 ½  Bedroom apts for rent Spencer / Dekalb, Fully Furnished ready 

to move in call Artex Mgmt 3474367576 or Email Apts@artexmanagement.com 
ë"½ôîî - Office Space to for Rent Marcy / Vernon 1000 Sq. Ft. Custom build,  Private 

Entrance, Call Artex Mgmt 3474367576 Or Email apts@artexmanagement.com  
ë"½ôîî - Office Space for Rent Marcy / Park 1150 Sq Ft. Private Entrance ready to 

move in, Call Artex Mgmt 3474367576 Or Email apts@artexmanagement.com  
 −½òêô-  845-300-7492/  347-263-1229רופט בראקער   שטאק נייע קיטשען, 2ס.פ.  3000נייע געבויעטע פריוואטע הויז צו פארדינגען 
 −½òêô-   בעדרום  5צו פארדינגען א הערליכעup & down, 3  ,ביה"כOlympia  .לאזט מעס. 845-445-9751יאר ליעס רופט:  1-2געיגנט  
 −½òêô-  845-517-4732פול ביהכ"ס + פארטש. ביטע רופט:   2 -בעדרום דירה צו פארדינגן  3א הערליכע 

 −½òêô-  בעדרום דופלקס קאנדא און  4צו פארקויפן הערליכעPark View Estates  ,347-770-5549מיט אסאך אפערעידס  
 −½òêô-  ל.מ. 845-459-0515ס"פ. לעבן בתי מדרשים און געשעפטן.  2800טוילעטס, פסח קאך,  3בעדרום דירה,  5צו פארדינגען א ברענד ניי 
 −½òêô- For rent a 4 bedroom luxury apt. with lot of upgrades, Jill Ln. Call: 347-461-5421 
 −½òêô-  ס"פ,  1000ס"פ קאנדא + בעיסמענט  2200עס ווערט יעצט געבויט אUnion Rd 845-262-8322. רופט 
 −½òêô-  צו פארדינגעןbrand new 4 bedroom condo on Collins, play room  3  ,845-262-8322פארטשעס, רופט  2בהכ"ס 
 −½òêô- ñ¼¬ò¼þ þ¼ôîï -  בעדרום דירה אויף  2הערליכעBluefield   845-425-3605'טע האלב זומער) 2(אויך עוועיל. פאר  $3000פאר א גאנץ זומער פאר 

−"š -  מינוט צו גיין  און שוהל, אין זומער 5מיט הויז, אינדערויסן פון ק״י,  (איינס נעבן די אנדערע)עקער פראפערטיס  5 – 2צו פארקויפן 
Each property has plenty of frontage and it can be easily sub-divided into two. 
Price: $665k each.  Must be able to close immediately. Pls call (845) 475-8073 

èþîëòôîñë -   347-509-4330לע שטובער. בעדרום קארנער דירה אין די נייע דיוועלאפמענט, פענסטערס אין א 5צו פארדינגען א נייע  

èþîëòôîñë -   פריוואטע פארטש מיט הערליכע צו פארדינגען א דירה אין די נייע דיוועלאפמענט אויף שבת בהר)view( 845-774-1576  

−"š îîêþèò−ôîñë -  845-774-6515וואכן פונעם זומער.  7 - 6רומיגע דירה אויף לעמבערג, פאר די ערשטע  5צו פארדינגען א 
¾ïð−þðêîî  -  917-653-6010באנגעלוס, שיינע שול און סווימינג פול,  20פארקויפן, הערליכע באנגאלאו קאלאני צו 

±ò−ô - For sale brand new 3 bedroom bungalow 2 bath large open deck. 347-623-4827 
Woodridge - 6,000 s.f. warehouse space available for rent, High ceiling + space that can be used for office. 845-517-4732 

 Tri State Sewer  -  וואנעס -סינקס - מיר שטאפען אויף טוילעטס - sewer mains, 1000-783-718 .א.ד.ג
 $845-570-2905 א נאמען, רופט 30 - א פרוי אין ירושלים מיט אסאך ערפארונג שפרעכט אפ עין הרע א.ד.ג. "מיט בליי" וואונדערליכע תוצאות 

Toshiba Telephone System with 50+ phones to resell. Please call 718-302-8648 

Hamaspik is seeking a yingerman to work F/T with special needs boys in Williamsburg. 
Driver’s license a must. Good pay plus benefits. Please call: 718-302-3333 Ext 211 

 347-433-8594קלארע מעסידש עס ווערט געזוכט א פלאמבער פאר א חסידישע קעמפ רופט לאזט א 
   great prices, service works for all stopovers.718SIM cards and phone rentalsWorldwide ,-5000-218 -  ל"ג בעומר ספעשל

Business for Sale - Restaurant and Simcha Hall - Great income. Bkr. 347-875-0512 
 718-534-2007רופט  !FREEאיין טאג מיט א לאקאל נומבער,  א טאג! $5בלויז פאר  SIMדינגט א א"י סעלפאון אדער  ג בעומר!"ל

 646-389-6437נ.מ. רופט:  4:00צופרי ביז  7:00געזוכט א היימישע טויגליכע אינגערמאן פאר א גראסרי אין וומס"ב פון 
Great paying job opportunity at Newark, NJ food company - QA/QC - HACCP mgr. Good written and oral 

communication in English a must. Needs Computer knowledge (IT/tech knowledge a plus). Ability to do 
research with attention to detail. Well organized. Ability to be part of a team. Priority given to applicant 

living in Jersey City or Staten Island (or with serious plans to move in near future).  Email resume to: jobs@tovli.net 
 LEE 156ן'ס דרייגוד ספעציעל פאר די וואס פארן אויף מירון האבן מיר כאלאטן וואס זעהט אויס ווי א רעקל און מ'שוויצט נישט דערין, צו באקומען ביי וואלדמא

. מוז Seals Supportצו געבן  Product Specialistגעזוכט א טויגליכע און געשמאקער אינגערמאן פאר א 
 646.927.1250האבן א געפיל צו טעכנעלאגיע אויך מוז קענען גוט רעדן, ליינען און שרייבן ענגליש. 

1107-404-late hours, 718 -Washer , Dryer ,Fridge ,Stove, A/C  Same day  - Appliances RepairApplex   
 347-558-8238עיוועל. צו לייגן טיילס, שעלוונג, מאכן ווענט וכד' פלאמבינג, עלעקטריק, אלע סארט קאנסטראקשאן גוטע פרייזן, רופט:  הענדימאן

 ל.מ. 845-492-7341רופט  Keyboard KORG 3X top conditionצו פארקויפן א 
 347-762-7589אן מיט יארן עקספיריענס איז וויליג אנצונעמען אלע אייערע קאנסטראקשן ארבעט, רופט א יונגערמ

ווילט איר האבן רווחים פון ריעל עסטעיט אבער איר קענט נישט אליין עוסק זיין דערין, מיר האבן פראזשעקס וואס 
 212-203-9902רופט ש.ב. פריעדמאן  $300K referral fee availעוועיל. מינ.  refגוטע  11%-  %9ברענגן בערך 

Heimishe office near Williamsburg is seeking a bright and responsible girl for secretarial position. Ideal for graduate 718-499-0888 X 22 

 


