
   åøòèòå     èê¬½ò−ð öè¼þ μ−ñè¼ô ∞60-∞72    μêîî¬−ô è−òîï ∞59-∞73    èê¬¾þ¼òêð öè¼þ ∞60-∞66  

   éëåãéùí     
  )משהב"ר ( וומס"בנ"י  øòâðéæ ïøäà á÷òéמו"ה  נ"י äùî)צבי הירשב"ר ( וומס"בנ"י  ùèéååàìñøàé øéàî ìàåîùמו"ה 
  )יעקבב"ר ( וומס"ב שליט"א ïàîëééø ìãðòîהרב  נ"י óñåé )יוסףב"ר ( וומס"בנ"י  õ"ë ùøòä ïøäàמו"ה 
  )מיכלב"ר ( ב"פנ"י  øòâðéæòìù éëãøî òùåéמו"ה  נ"י øéàî )אברהם דודב"ר ( ב"פנ"י  øòáñ÷àì ìמו"ה 
  )מנחםב"ר ( מאנסי שליט"א íëç éìúôðהרב  נ"י ìøòá)גאב"ד קאפיש ז"ל בן( ב"פשליט"א  ùèéååàáòì êìîéìà éáö הרב

  )שמעון שלמה בנציוןב"ר ( וומס"בנ"י  äàøòðèòèùòâ ïøמו"ה  נ"י éòùé' )הערשלב"ר ( מאנטריאלנ"י  ñéåø÷ ìàéçé íäøáàמו"ה 
  ב"בשליט"א  âìàáòðù éáö ãåãהרה"צ 

   וומס"ב שליט"א ùòòãî ø"åîãàכ"ק  נ"י äòéøá íé÷éìà äùî  חתן אדמו"ר מטעמעשוואר שליט"א-בן אדמו"ר מזדיטשוב באר שבע

    èëàð êàåå      
 ä"åîìàåé  äùî ø"á äîìùúàéæ é"ð 
      :÷ôñ347-675-8709  

ä"åî ç"åî úéááéøñàî ñçðô 'éìà  é"ð171 Lorimer 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå àìæàø133 éøòâ  úéøçù8:30 

    íéàðú úáéñî      
 )יצחקב"ר ( וומס"בנ"י  éðéá íåçð÷מו"ה  נ"י ìéååðàæ íééç ñçðô )נטעב"ר ( ק"ינ"י  ïàîôéå÷ ìà÷æçéמו"ה 
  íìåàáçîùú çîù

#13-181 

éìéååâøåáñîà- :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  

èê¬½ò−ð þëðôë 
×"ï þ−−ê   ’½ô 23 .May  
     ï"¼¾³              17'  

íéðîæ 
þì¾í ³îñ¼4:20
íôìí ±ò5:32

¾"þš öôï ¹î½8:36
ê"þè9:12
íñõ³ öôï ¹î½10:01
ê"þè10:25

³î®ì12:53
íñîðè íìòô1:36
íò¬š íìòô5:53

í¼−š¾8:14
³"þ9:26



  ר' איד ער"ח סיון גייט איר מתפלל זיין אויף גוטע קינדער?
  אז אייערע קינדער זאלן אייך זעהן נאר מיט א כשרע סעלפאון מאכט זיכער

  די בעסטע סגולה בדוק ומנוסה. (מיט א זיגעל דוקא)
  ,ל זאלאביינאכט אין קאנטינענטשטאג ער"ח סיון רדארנע"היינט" קומט אריבער 

  עס וועט זיין צוגעשטעלעט כשרע סעלפאונס פאר גאר ביליגע פריייזן
 Verizon service $19.99 unlimited מיט די נייע

 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 





: • : • : • :   • : • : : • : • :   יארצייטן     : •
 −ëþþï¼ñê ë” þí¾ô  ³õ® −ô×ì −ñîðèô ñ"®ï −þ×ïê - ìô” ó−ðþì ½ - ê"½¾  
 −ëþóíþëê ñêîô¾ ë” þšì®− îî ð"ëê ñ"®ï μþ×ë êï−−ôþ− - ìô” −ò¾í ¬îì ³"î¾ ½ - í"¼¾ 
 −ëþ öêôõ−ñ þï¼−ñêþ"ë ¾þ−í −ë®  −êò−ïêþ ±"ôîð ñ"®ï š"ï - í"×š³ 
 −ëþöêôõ−ñ þï¼−ñê ë” þ ñêî− îîêñ½−òê¬½ô ñ"®ï ö−þõñ−−í - ì"¼š³  
 −ëþšì®−  þ"ëó−−ì þ×¾¾−  í−þë¬î ³õ®ë ëþ  ñ"®ï í−õ¼ñîëê -  ì"þ ð×ò - í"õš³ 
 −ëþñêîô¾ ¼þõô ñ"®ï ¾¬−−ð èþîë¾ - −"þ³  
 −ëþñðò¼ô óìòô ë” þíðîí−  ¾šêõ ±"ôîð ñ"®ï í¬¼òë -  í¬¼òë −×ðþô ’þ ð−ôñ³ - ×"þ³ 
 −ëþê−½îï þï¼−ñê  èþ¼ëò¼½−−îî ð"ëê ñ"®ï þ¼èòêñþ¼ - è"×þ³  
 −ëþ½ìòõ ìò  þ"ëðîð ëš¼−  ³õ®ëî ëîþèêô ð"ëê (ëîñ¼ñô ð"þ ö³îì) ñ"®ï ±−îîþîí −îñí - í"ñþ³  
 −ëþ îí−ñêþ"ë ï−−ê šì®−š−  ó−ñ¾þ−ë ô"ôî þ¼ï−−õ ð"ëê ñ"®ï öíêïíþ¾ -  ó−ñ¾þ− ³ë−ì ½"ìô -  ¬"ñþ³ 
 −ëþë−−ñ öîþê ë” þêš½î− ¹½î−  ±−îîêš¾êñô ñ"®ï öêô½¼¬¬êè −îñí - í"òþ³  
 −ëþöôñï íôñ¾ ë”þ ë−−ñ íðîí− ) ¬½îõêšô ñ"®ï öíêïþîê−ò¾ (šð® ìô® öë -  ³îëê öèô ½"ìô - ½"þ³ 

 −ëþó−−ì ë” þñêþ¾− ñ"®ï þ¼èîñš  ö−ë¼¾¬ ð"ëê -  ó−−ì −þõ ½"ìô -   
 −ëþó−−ì öî¼ô¾ ë”þ ñêî−  ð¼ñ¼ë ð"ëê ñ"®ï þ¼òññ¼õ −îñí - ê"½þ³ 
 −ëþþï¼ñê ¹½î− ë” þ¾þ−í −ë®  ñ"®ï ðñ¼õò¼ïêþ -  ½"³× ð−ôñ³ -  þ"ê− ³îì ½"ìô - ¬"¼þ³  
 −ëþšì®− ëš¼− ë” þμñô−ñê  ±−òïêšô ñ"®ï êþ−õ¾ - ¬"¼þ³ 
 −ëþëš¼− íôñ¾ ë”þ ñê−þëè ññí −¾ ¼îîêš®êñ ð"ëê ñ"®ï ö− -  ¾−¾ −òëê ³"î¾ ½"ìô - ð"®þ³ 
 −ëþ−³ë¾  þ"ëêðî−  ¬½¼õêðîëë ô"þ ñ"®ï öêô¬ñê - î"®þ³  

 --------  
 −ëþöî−®òë  þ"ëöþíê  ¹¼è−îî½êþ ð"ëê ñ"®ï ½−−îî (¾¬îêšòîô ð"ëêþ) - ð"¾³  
 −ëþëîð íôñ¾  ñ"®ï þ−ñ¼í −îñí -  −¾ μþ¼ ö³ì -  ¬îè−½ ð"ëêþ - ð"¾³  
 −ëþ¾ê ¹½î−þ ë” þóíþëê  ¬¼ñ−õñ¼ï ð"ëê ñ"®ï šêññêõ −îñí -  þ¾ê ¹½î− ³−þê¾ ½"ìô - ð"¾³  
 −ëþ−ë® −ñ³õò ë” þš−ï−−ê šì®−  êšò−õ½ô ñ"®ï ½−−îî (šì®− ñšì) - ð"¾³  
 −ëþþï¼−ñê ëêï ë” þþ−êô  ¹−ò¾¬¼þšô ñ"®ï ó−îëò¼ïêþ -  ³ë¾ð êïþ ½"ìô - ð"¾³  
 −ëþ¾þ−í −ë® ë” þó−−ì )"®ï þ¼ðòêñð¼−þõ (êš½−ñ êðêô ð"ëê ñ -  þ¾−í −þ¼¾ ½"ìô - ð"¾³ 

 −ëþíðîí− ë” þó−−ì ) −òîš−ëô ñ"®ï þ¼ðòêñð¼−þõ (êš½−ñ -  íðîí−ñ ³−þê¾ ½"ìô - ð"¾³  
 −ëþþ−êô šì®− ë” þμ−ò¼í μîòì  −š®¼þ¼š ð"ëê ñ"®ï þ¼−êô - í"¾³  

 öèþêôμêîî¬−ô - þ−−ê ì"×  
ñêîô¾  öë [ê−ëòí]íòšñê  í"¼ - "×ñ ¾"ô¾í−ëë îê ,¬"×ë ê"−î) ë"õ³³ ê"ë (¬  

 −ëþšì®− ë (ó¬îìí ñ¼ë)” þ¹½î−  ñ−−ëþîšô ñ"®ï - ìô” š"ô½í ½ - ’ô ê"í  
 −ëþ¹½î− ë” þðîð  −š−òîñê¾ −òëþô ñ"®ï ëñ öë -  ëñ öë −"þíô ½"ìô - ô"¾  
 −ëþ’−šïì− ë” þó−þõê  ±"× öí×í (ó−þõê þ¼¾)ð"−í  öë−îêë ô"þ ñ"®ï - ì"ñ³  
−ëþ îí−¼¾−  þ"ë (þ¼òðêþîí)þ¼ë ëîð −îñí  ñ"®ï -  ó−òêñ½ −ô×ìô - ï"½š³  
 −ëþðîð  êðþî−õ ð"ëê ,¬þîõšòêþõ ð"ëêþ ñ"®ï ï−îþ¬¾ ±"× - ë"õš³  
 −ëþë−−ñ íðîí− í¾ô ë” þ¹½î−  èþîë¾ñš−ò ð"ëêþ ñ"®ï ±ñ−® - ê"®š³  
 −ëþšì®−  š¾ôð −òëþô ñ"®ï −¼êšîë - ê"ñþ³  
−ëþ ó−−ì þ×¾− "ëê ñ"®ï îîêñêšê½ð  ±−îîêš½−ñ - î ëîð ñê×−ô ’þ ö³ì)−î¬îèò− −ë−îñ ð"ëê¾¬ ( -  ì"¼þ³  

 −ëþëš¼− ë−−ñ ’−þê ë” þóíþëê  ñêîîšô ñ"®ï −š½þ¼îî¬ (š½−þ¬) - ì"¼þ³  
 −ëþšì®− ë” þëš¼−  ñ"®ï ö−−¬¾ò−ëîþ -  šì®− öîþ×ï ½"ìô - ð"®þ³  

 --------  
 −ëþíðîí− ó−−ì  êò¼ôîí ð"ëê ñ"®ï μ−−þò¼þí¼ - ë"¾³  
 −ëþñêîô¾  þ"ëñðò¼ô óìòô ð ñ"®ï ó−îëò¼ò¼¬ êòþê¬ ±"ôî - ð"¾³  
 −ëþíðîí− ó−−ì  þ"ë  óîñ¾) ¼−ñêîî½ ð"ëê ñ"®ï èþ¼ëò¼ðñêè (óîñ¾ −þëð ½"ìô - ð"¾³  
 −ëþ’−¼ô¾  þ"ëþ¾ê  þî¬½¼þ¼š −−šê½ ð"ëê ñ"®ï îî¼ñ–  ’−¼ô¾ −òë ½"ìô - ð"¾³  
 −ëþêèþ¾ ñêšïì− ë” þíðîí− íôñ¾  ¼−êõ ð"ëê ñ"®ï þ¼èþ¼ëò−−îî - ð"¾³  
 −ëþó−−ì ð ñ"®ï þ¼ë−−þ¾ ¾¬êšòîô ±"ôî - ð"¾³  
 −ëþ’−šïì− ë” þ’−¼¾− öþíê êšñê½ ¼¬êô ð"ëê ñ"®ï ¾−õ - ½êðêí -  îí−šïì− ëñ ½"ìô - ð"¾³  
 −ëþñêîô¾  −î¾êšë ô"þ ñ"®ï ±¬þêîî¾ - ð"¾³ 

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



     467 Flushing Ave            718-625-3311      בוטשער 'סקאהן
  !צייגט אייך איבערקומט און  ,גרויסע ספעשלס ביי מתתי' קאהן פלייש געשעפט

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

 רב הרב עזריאל מאיר קאהן שליט"א ארץ סענדזשאלעס 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

   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 

  347-587-0906אן איז גרייט צו זאגן ויהי נועם, חמשה חומשי תורה אין אייער נייע דירה כמובא בתש' אבני צדק. אינגערמ

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

 347-853-9997געזוכט א פאנדרעיזער פאר א מוסד אין א"י עטה"ק, גוט באצאלט,  דעס ווערט דרינגענ
  929-214-4389היימישע מוסד אין 'מאנסי' זוכט אן אדמיניסטראטער. פעקס רעזומעי 

  347-581-4746א נדבן געזוכט פאר א רש"י תפילין, בר מצוה אין א וואך ארום.  איינמאליגע זכות פאר א גאנץ לעבן!

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

 #1315 718-431-9595א חסידשע קעמפ אין ס. פאלסבורג זוכט א כתה ו' מלמד גוט באצאלט אן א באנגעלאו. 
 718-853-3399נגערע קלאסן, זייער שיין באצאלט, פעקסט רעזומעי יוא חסידישע מוסד אין ב"פ זוכט א מלמד פאר די 

 ל.מ 845-237-2471ו', דארף קומען צו פארן, גוט באצאלט, - קעמפ אין די קעטסקילס זוכט געשמאקע לעבעדיגע אינגעלייט פאר מדריכים כיתות ג'
 718-972-5861קראסנא קעמפ אין מאנטיסעלא זוכט א מלמד מיט עקספיריענס, אן א באנגעלאו. פעקסט רעזומעי 

 347-768-2801 (אן באנגעלאו)שעה א טאג. זייער גוט באצאלט + עסן ½  2מדריכים פאר א דעי קעמפ אין סוואן לעיק זוכט 
 347-786-4827נגערמאן זוכט א חברותא אין די ביינאכט שעות, רופט איא 

 ל.מ. 845-554-3135ל קעמפ, דארף קומען צו פארן, רופט ענגאיגעזוכט א נאכט וועכטער אין א 

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

 We will open you a credit line from 100k-500k 0% apr 12/24 months. 929.355.6932  נויטיגט איר זיך אין קעש?
 347-850-2032 .ת הדףהופיע מהודרה חדשה טור ושוע צור - שבועות ספרים סעיל 

 845-422-3922, רופט: tutorsפאר מחנכים אדער  courseקריאה/כתיבה  multi-sensory! ווערט א קריאה ספעשעליסט, א פראפעשענאל אינגעלייט
 Marcy 279 ס'רובינפעלדשס"ן שו"ע טורים "סערטיפיקעיטס" גרויסע אויסוואהל, - שבועות

 לאזט קלארע מעס. 347-460-9893ב', רופט  -פאר כיתה א'  יענסד מלמדעקספיר ןא געזוכט -מאנטיסעלאו 
 845-662-2063געזוכט א קאפל פאר נורסערי מלמד און פרי סקול טיטשער אדער בעביסיטער, באנגעלאו צוגעשטעלט  - פאלסבורג 

íð−ëê ³ë¾í  -  ווער עס האט געטראפן א רימויט קאר קליקער פאר פסח פראנט פוןOne Stop Kosher  718-384-5976רופט 
ë"½ôîî -  בעדרום דירה  4בעדרום און א  2א- OPEN HOUSE TODAY 185 Clymer  - 8:00 ביינאכט 
ë"½ôîî -  347-743-0580בעדרום דירה אין ניי וומס"ב, געאייגנט פאר חתן כלה. רופט:  1צו פארדינגען א  

ë"½ôîî - ל.מ. 347-390-8918אייגנט פאר חתן כלה. צו פארדינגען א הערליכע פורנישד דירה, גע 
ë"½ôîî -  347-693-8882צו פארדינגען א דירה אין בעדפארד גארדענס פאר חתן כלה, רופט 
ë"½ôîî -  929-275-4385: ר/ט .מיט פארטש, ניי וומס"ב ,געסקרעיפט ,געפעינט ,בעדרום דירה צו פארדינגען 1א 
ë"½ôîî -  917-500-4863 .העריסאן געגנט ,געאייגנט פאר אפיס/דירה ,פענסטערס ,הויכע דאך ,סמענטס.פ. בעי 1000צו פארדינגען 
ë"½ôîî -  347-875-0371רופט  8נישט סעק.  אין ניי וומס"ב. בעדרום דירה מיט א פארטש צו פארדינגען 3שיינע 

ë"½ôîî - Bsmnt office for rent. 400 s.f. Private entrance. Franklin/Willoughby. Call: 718-864-0308  

ë"½ôîî - Private office spaces available. Please call Artex Management 347-436-7576  

ë"½ôîî - 1 and 2 bedroom apartments available for rent. Artex Management 347-436-7576 
ë"½ôîî - Beautifully furnished brand new 1 bedroom apartment with windows to the front for Chosen Kalleh, 347-243-8081 
ë"½ôîî - House for Sale - 1 Family Duplex on Lee Ave, Lot 16x77, build 16x45, 3 floors + fixed up basement, C/T agent 347-480-4160 

ë"½ôîî - Wallabout & Throop, 1 Furnished BR, very nice, ready to move in. Call/text agent 718-309-4539 
ë"½ôîî - 2 big one bedroom apartments available Lee/Flushing area. Lv msg or txt 646-676-0317 

ë"½ôîî - 1 bedroom apt. for rent, Ross St. Call: 718-234-5900 x 221, or email: katec.kaymanagement@gmail.com

ë"½ôîî - Spacious office space for rent. Please call 718-522-7099 
ë"½ôîî -  718-522-1742רופט  אין ניי וומס"ב. בעדרום דירה 1צו פארדינגען א 



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 

Warehouse storage Space Available North Newark Good Area 20 Min From Williamsburg 35 Minutes 
from BP Up to 20,000 s.f. + Parking + Elevator, Loading Dock. Great Price Call 973-910-0277 

NJ  - מינוט פון   10, ווערהויז ספעיס צו פארדינגעןGWB.   ל.מ. 646-595-1756רופט 
ðêîîš−¼ñ -  $347-232-1628 א חודש. 675בעדרום בעיסמענט דירה אין די נייע חסידישע געגנט.  3א ברענד ניי

−½òêô  -  845-597-4372פסח קאך, רופט רומיגע דירה, פלאץ פאר  7צו פארדינגען א שיינע 
−½òêô  -  845-371-0395צו פארדינגען גרויסע שיינע לעכטיגע דירה אויף די וואך פון שבועות רופט  

−½òêô  -  צו פארקויפן א נייע שיינע קאנדא, אסאך אפגרעידס, אויףN. Cole :347-661-4274. רופט 
−½òêô  - 845-425-2117ין צענטער פון מאנסי, צו פארדינגען פאר צווייטע העלפט זומער. ענד, א-א פריוואטע הויז, שיינע גראונד, דעד 

−½òêô  - Concord area! STUNNING COLONIAL, large property, 5 Br. Ex large Dining r., granite kitchen, AOM REALTY INC. 845-729-3284 
−½òêô  - 4 BR house for rent, 2.5 Bath, playrm, porch, laundry room. N. Cole. Call Broker 732-708-2004 / 845-263-4113 

−½òêô  - Beautiful 4 bedroom condo + bsnmt + 2 bedroom legal tenant with private grounds. Call/text 347-642-2024 

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

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 -  

−"š -  .845-238-6013א גרויסע שיינע דירה צו פארדינגען פאר שבועות, נאנט צו ביהמ"ד, עוועיל. פון זונטאג ביז זונטאג 
èþîëèò−ôîñë -  :845-287-5380א דירה צו פארדינגען פאר שבתים, פארן זומער און א גאנץ יאר. רופט 

½ñ−š½¬¼š -  בעטן עוועיל. פאר שבתים , אלעס צוגעשטעלט.  30א גרויסע שיינע הויז מיטThe Bloomingburg Villa 845-428-5632  

¾ïð−þðîêîî -  917-653-6010ימישע יונגע קראוד), וכל הקודם זכה. בעדרום באנגעלאוס (הי 1צו פארדינגען  

š−þðñ¼¾ šêñ -  347-228-4878ויפן פלאץ. , היימישע קבוצה, ביהמ"ד/מקוה אאויף שבועות + שבתשיינע באנגעלאוס צו פארדינגען 
îêñ¼½−¬òêô -  845-262-0425+ בעטן, אלעס צוגעשטעלט, מנין מקוה אויפן פלאץ. 12בעדרום הויז צו פארדינגען פאר שבת/שבועות  4א פריוואטע גרויסע  

èþîë½ñêõ .½ - 2   718-782-9564שיינע גרויסע דירות עוועיל.  פאר זומער/שבועות/שבתים אלעס צוגעשטעלט, נעבן עלפיין/גיבערס 

š−¼ñ öêîî½ - A 3 bedroom house for rent for shvuas in Leisure Lake Estates in, 347-526-4486 
š−¼ñ öêîî½ - Few bungalows left, for rent in bungalow colony 929-314-2870  

½ñ−š½¬¼š - 845-213-5751 .געזוכט צו דינגען א באנגעלאו אין מראה יחזקאל קאנטרי פאר גאנץ/האלב זומער גרייט שיין צו צאלן 

Shabbos in Monticello -  Enjoy a peaceful Shabbos with your family in the new Heimishe Yishuv in Monticello, 845-397-2105 

 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 

 917-828-5206", רופט authorized dealer with extended warrantyפאר גוטע פרייזן " Brand Name Carriagesויפן אלע מיר פארק

Paying top dollar for your Chase and all other points platinum points. Email: points@LuxuryOnAir.com or call 888-502-0335 

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

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

Energy  טערמיר אייער אקאונט ביליג אויף וויי מענעדזשעןאויך  845-270-9105פאר ביליגע לעקטער און געז רופט  -פאר ביליג 
ארבייטערס אין א ווערהויז אין וומס"ב פאר  10געזוכט אן אחריות'דיגע אינגערמאן  צו מענעדזשען בערך 

 212-502-9434רופט   . 2:00AMביז  6:00PMדאנערשטאג פון -שעה'ן:  מאנטאג -  קומענדיגע פאר חדשים.
 718-943-7900נגעל קעמפ אין די מאונטענס. ביטע רופט: איקעכער געזוכט פאר א 

קעיקס און חלות לכ' שבועות,  GLUTEN FREEבאשטעלט יעצט פון אונזער פולע ליין דעלישעס  
 347-793-4057רופט 

Now selling GLUTEN FREE FLAKY DOUGH to make your own Cheese Delkelech 
 jrin73@gmail.com :אימעיל .NJטן אין א ווערהויז איו עגעזוכט א בחור מיט א קאר צו ארב

Real Estate Investment. Invest $100k (or more) get back approx. $150k+ in 12-18 Months. Serious Inquiries Call 347-620-4052 

 718-388-9642רופט  knowledgeקאמפיוטער  ,. פאר ארבעטלנס איז געווארען עוועייעא מיטעל יעריגע פרוי מיט אסאך מעדיקעל עקספיר
handyman  347-786-4594. עקספיריענסד אינגערמאן נעמט אן אלע הענדימאן און עלקטעריק ארבעט 

Credit cards - We will get you credit cards up to 300,000. 0% APR for 12 to 24 months. Text or Email to CreditBuilderNY@gmail.com 

Girls camp looking to hire a kitchen manager. Please call 718-302-7540 leave message 

 


