
íìô¾ þ¼−−ê î® ¬ò−−þõ ¼¬òêò öîê íìõ¾ô þ¼−−ê ö¼ò¼ðêñò−−ê ö¼×êò 
 öõ−îê èòîòêôþ¼ð ê ¬ôîš"îôî−ë óî− þëð" íìô¾ −ð öîõ èê¬ ö−ê 

   éëåãéùí     
ö³ìí −ëêö³ìí íñ×í −ëê 

 ä"åîìà÷æçé ìåàù à"ãøá ïàîãòéøô á"ñîåå é"ð øé÷é óñåé é"ð  ä"åî ãìòôðòîåìá ùøòä íäøáà á"ñîåå é"ð 

 ä"åîùèééã øãðòñ á"ñîåå é"ð  ãåã øæòéìà é"ð  ä"åî âøòáðäàù ïéîéðá äùî íééç  é"ðùåáèòìô 

    èëàð êàåå      
 ä"åî 'éøà øæòìàæééøâðåé é"ð  

áïíäøáà ÷çöé â"äøä à"èéìù éñðàî ùäàè õ"îåã  ç"åî úéááâ"äøä ùéåà ìàøùé à"èéìù 225 Division #8-B

 ä"åî 'éòîùáäùî ìàøùé áøä ùèéååà÷ùàî é"ð ç"åî úéááùèéååàìãðòî ñçðô ãåã  áøä à"èéìù 17 Walton 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù áàä éîçø8:45 

 ä"åî ìàåé ø"ááàæ ìà÷æçé ÷øàèù é"ð  ä"åî ç"åî úéááêééø àãåé êåøá  é"ð570 Bedford #4-B 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù øãðñëìà8:00 

 ä"åî óñåé ø"áíåìù íäøáà àãðàì é"ð   ä"åî ç"åî úéááéìà äùî' ïéøâ  é"ð188 Middleton #2

 ä"åî äîìù ø"ááàæ ïéîéðá ïàîðééì÷ é"ð  ä"åî ç"åî úéáá÷éðéá íåçð  é"ð147 Middleton 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù õéååàðøòùè8:45 

    äáéöî úî÷ä     
  ה"ח בק"יבבי 12:00ע"ה יתקיים אי"ה היום בשעה  גרויזב"ר יצחק הכהן  העניא זיסלשל האשה חשובה מרת 

 ע"ה היות שלא הניח זש"ק נא ללמוד משניות ולהדליק נר לע"נ בערגערב"ר מנחם מאניש  יקותיאלשל ר'  היארצייטחל  היום

èê¬½ò−ð þíë 

"¬ïþ−−ê  
"¼¾³î 

May 24 ’½ôñ 
'16  

#12-200 

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  



 

 öèþêôî¬−ôμêî - −þ−−ê ï"  
 −ëþ¼¾îí−  öêðòêñ ,óêðþ¼¬½ôêë ó−ðþõ½í ëþ ñ"®ï êîîñ−½ −ð–  êîñ−½ −ð ¼¾îí− þ"í ³î¾þð ½"ìô - ¬"ñ³ 
−ëþ ñîê¾ ë”þ ñ−¾¼í  (íþî³í ³×îòì) ñ"®ï êšêþš ð"ëê - ½³ï"  
 −ëþí¾ô îí−ôþ− ë”þ þï¼ñê  ±−ô ð"ëê ñ"®ï öí×í -  ê"¾þíô ð−ôñ³ -  ëî¬ ³×þë ½"ìô - ¬"½³  
−ëþ ’−ì³õ ë”þ ðîð  (ðîð þ−¼) ñ"®ï êð−ñ −½½ê− ð"ëê - ê"−š³  
−ëþ −×ðþô ¼ò−þ¼èðê¾¬  ñ"®ï ö¼×þ−šò¼−îþõ ð"ëê - ê"ñš³  
 −ëþóíþëê  êòïîõô ñ"®ï ±−îîþîí −îñí -  š"íñ¾ ð×ò - ï"ñš³ 
−ëþ îô¾ñê ë”þ ¹½î−  ñ"®ï êðòêþêí ,þîðôê ð"ëê - ½"ìô ñêîô¾ ³ëî¾³  - ï"ñš³  
−ëþ ñêšïì− ë” þíðîí− ëê ñ"®ï −îðòêñ −îñí” èêþõ ð - ìô” íðîí−ë ¼ðîò ³"î¾ ½ - è’’òš³  
 −ëþí¾ô ó−−ì ó−þõê ë”þ ñê−ì− ñ×−ô ëê ñ"®ï −ïò×¾ê” ëîšñ−ðê½ ð - ìô” ó−þõê íòìô ñèð ½ -  ½’’š³  
−ëþ þ¾ê −è öë [μ®îô] (íë−®ôí ì½îò μ×) ñ¬ ñ"®ï èþîë¾¼þõô - ê"õš³  
−ëþ ñêþ¾− ë”þ −×ðþô  þîè/ëî¾−òèêô ð"ëê ñ"®ï èþ¼ëò¼¬êþ -  ó"−þí −¾îð−ì −ëê - ï"õš³  
−ëþ  −ë®ë”þ óîìò³  ¾þ−í ñ"®ï êòêðþîíô - ½"ìô ðè ¼þï  - ê"®š³  
−ëþ þô³−ê ë”þ ñêþ¾−  −ñêîî−š½òêšô ñ"®ï þ¼¬òþ¼ñ¼èñêîî -  þô³−ê ³þô¾ô ½"ìô - ³ê"®š  
−ëþ ñðò¼ô ’−þ×ï ¹½î− ëš¼− ë”þ ë−−ñ ’−þê ) êšêþš ±"ôîð ñ"®ï (ëî¾¬ò−õ -  ë¬−í þêë ð×ò - í"®š³ 

 −ëþñ−¾¼í ¼¾îí− ë” þšì®−  ñîõêòþê¬ô ñ"®ï ð"ëêë -  ¼¾îí− þõ½ ½"ìô - ì"®š³  
 −ëþ−ñë¼¬ ðîð ë”þ í¾ô  š½ò−ô ,±õ−î¬¾ô ñ"®ï ö−ëîþ -  ðîð ³ñìò/ðîð ³−ë ½"ìô - ê"×þ³  
 −ëþñê −ë®þï¼−  þ"ëöëîêþ öþíê  ñ"®ï -  êšêþš ±"ôîð -  ì"×þ³ 
 −ëþñêþ¾− ó−þõê ë”þ öî¾ô¾ ñï−−í−−ò ð"ëê ñ"®ï þ×−ñë - ±−ëîðêîî -  −ôþê öî¾ñ êõþô ½"ìô - "−ë ê"−î)ï "− îêì ö½−òë"ôþ³ (  

 −ëþó−½−ò  ñ"®ï ½õîñ -  êëî® óþê −ô×ìô - ð"òþ³  
−ëþ ó−−ì íôñ¾ þ¬ñê ë”þ ¹½î−  ñ"®ï ëîò−ð−îšô - "¼þ³ï  
−ëþ −×ðþô ë”þ öòìî−  −š½þ¼îî¬ ñ"®ï êšîî−þ¬½êôìêþô - õ"þ³  
 −ëþóîìò óìòô  þ"ëðîð  ñí−îîï/ë−þêšêôô ñ"®ï −š½þ¼îî¬ - í"õþ³  
−ëþ öþíê óíþëê ë”þ í¾ô ±"×  ñ"®ï êþ¬−−ò ð"ëê - ®"þ³  
 −ëþ’−ñê ë”þ ±þ−í −ñ³õò ) ö−ñëîñ ð"ëê ñ"®ï ö−š®êñš (íìîñ¾ íñ−ê -  íòõ öëê/í¾êþí öëê ½"ìô - ë"®þ³  

 --------  
 −ëþ½ìòõ ë” þ−×ðþô  ñ¼¾−ô¼¾õ ,êñ−¬½îêô ñ"®ï −š½þ¼îî¬ -  ½ìòõñ ³−þê¾ ½"ìô - è"¾³   
−ëþ öëîêþ þ¬ñê ë”þ ðîð êþ−õ¾  ñ"®ïêš½îîêšîëô - š−òê½ - è"¾³  
−ëþ šì®− ë”þ ½ìòõ −š½þ¼îî¬ (êñ−¬½îê)  ñ"®ï - è"¾³  
−ëþ ¾−îî−−õ êèþ¾ ë”þ μñô−ñê ö−ëîþ  ñ"®ï ëîþëê−ô - è"¾³  
−ëþ íôñ¾ ðîð  þ"ë¾−−õ óñî¾ô ¬¼þ¼ ±"ôîð ñ"®ï ñšò¼þõ - îñêõ−îê–  ðîð þêë ½"ìô - í"¾³ 

å øòèòå  èê¬½ò−ð öè¼þ μ−ñè¼ô ∞59-∞71     μêîî¬−ô è−òîï ∞65-∞83     èê¬¾þ¼òêð è−òîï ∞67-∞81  

צוליב א שמחה בבית הנהלת הגמ"ח וועלן מיר אי"ה זיין פארמאכט היינט דינסטאג בהר - גמ"ח רב חסד בית חנא  

   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 

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

 347-486-4745רופט:  .ד פאר זומער פאר א היימישע מוסד אין ווילאמסבורג-עס ווערט געזוכט א מלמד פאר כיתת ג
  ן א שטריימעל?מארגעדש ביים קויפ צו דארף מען ארויס נעמען א

  718-831-7000הערט אויס דע דרשה פון הר"ר מאיר מרדכי בערקאוויטש 
  ציע מיר זענען גרייט צו טראנירן.געזוכט א  "פאנדרעיזער" פאר גאר א חשובע  ארגענאזא

  646-647-0985פאראינטערעסירטע רופט:  .זעלטענע געלעגנהייט פארן פאסיגן מענטש

 Myrtle Ave. - 718-855-6900 654 בית הבתיםעם זעלבן טאג. מיר פיקן אויף אייער תפילין און מזוזות בודק צו זיין און ברענגן צוריק בעז"ה אינ
 לאזט מעסעדזש 347-762-6680א מוסד אין וויליאמסבורג זוכט א מלמד פאר כתה ח' אויף קומענדיגע יאר, ביטע רופט 

 347-719-0644פארן זומער, מיט אדער אן א באנגעלאו. רופט:  מגי"שזוכט א  סוואן לעיקא ישיבה אין 

 Section 8 recertification on line/ regular   - Lease renewals - Transfers - Community Consulting 522-0200 
היימישע ווארימע טערעפיסט מיט אסאך ערפארונג קען אייך בס"ד העלפן פארגרינגערן אויפן הארץ אדער פארבעסערן 

 א שעה $50  347-817-1321אות. מרת פריעדמאן מאמע/קינדער. הערליכע תוצ - די פאמיליע לעבן פרוי/מאן 
 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

 347-770-7391געזוכט געשמאקע יונגעלייט פאר מדריכים אין א חסידישע קעמפ אין וואדרידזש, קורצע נאכמיטאג שעות, אן באנג. 
 $347-675-2966 אראפ. 50פאר אלע אייער מתנות [בר מצוה, חתן כלה, וכדו'] קופט א ש"ס טוש"ע באקומט  - כל בו ספרים ומתנות סענטער

 לאזט א מעסעדזש 1424עקס.  718-302-7500יען זוכט מלמדים פאר כתה ה' און ח' צו קומען צו פארן יעדן טאג, ביטע רופט מחנה וו
2 Huge Development Opportunities In Center Boro Park 50x100 Corner Lot R6 Zoning, 15,000 BSF Asking $4.4M 
220x100 Lot R5 Zoning, Can Build 60-70 Big Condos, Serious Investors Only, Email: jlefkowitz11211@gmail.com

ë"½ôîî -  !347-687-2423בעדרום דירה צו פארדינגען, עוועיל. בקרוב ממש.  4/  3ניי אויף די מארקעט 

ë"½ôîî - For Rent: A 2 bedroom apt. on Myrtle. Email to: myrtle2bedroom@gmail.com  

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 -  ,לאזט מעס. 917-805-4867שיינע נייע בעיסמענט אפיסעס צו פארדינגען, פלאשינג/העריסאן געגענט 

ë"½ôîî - Furnished apartment available for rent. 718-650-6520 leave a message 
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 -  718-218-8121בעדרום דירה. רופט:  1צו פארדינגען א  

ë"½ôîî -  917-676-9948בעדרום דירה מיט דיינינג רום און פארטש. סקיללמאן סט.  2צו פארדינגען א נייע 

ë"½ôîî - Office space w/ windows in an office building available for 1 year. (place for 4 desks) Text: 917-676-0316 
ë"½ôîî -   רומיגע בעיסמענט דירה פאר חתן כלה. 2צו פארדינגען א נייע איבערגעבויטעPrime location  . :347-939-9652רופט  

ë"½ôîî - Looking for a Professional 2 room office for Doctor to use twice a month on 
Tuesdays Building  with other Medical Doctors Preferred. Please call 718 734 7127 

ë"½ôîî -  347-452-7541 :רופט .רומיגע גרויסע לעכטיגע בעיסמענט, פארק/העריסאן 4צו פארדינגען א 
ë"½ôîî -  917-418-8502 :חדשים, רופט 10ביז  8בעדרום דירה פאר  2צו פארדינגען א 
ë"½ôîî -  :347-203-6324קליינע אפיס צו פארדינגען, פלאשינג/טרופ געיגנט. רופט 
ë"½ôîî -  בעדרום דירה פאר גוטע פרייז (מעגליך פורנישד) 1צו פארדינגען א  

 Vernon/Tompkins.  Affordable Brokerage 347-460-5635 
ë"½ôîî -  ן געלט פארלאנגט. אימעיל פול אינפא. , אויפיקס8בעדרום דירה, דארף האבן סעק.  4צו פארדינגען אwilliamsburgapartment4rent@gmail.com 

ë"½ôîî -  347-587-0474 פאר אינדערוואכן. (שוהל א.ד.ג.)עס ווערט געזוכט צו דינגען א פלאץ פאר א פלעיגרופ 

   אבותינו
רופה:להצלת בתי חיים באי

1470-640-718 
 −ëþþ−êô ë [ö−ñëîñ ó"þíô]”þ’−ñðè  ëîëñ ,êšêþš ð"ëê ñ’’®ï -  ó−ô×ì −ò−¼ þ−êô ½"ìô - î’’¼¾ (’−ë ê"−î)  
 −ëþë−−ñ í"−þê  þ"ëþëμî  ñ"®ï ¬þêõêõêþ öí×í -  μê¬−−ò¾ ð"ëê - ??ò"³  
−ëþ ñ−¾òê þ¾ê ë” þ öî¼ô¾þ¼ò−îî  ±ñêš¾−ô ð"ëê ñ"®ï - þ¾ê ³ìîòô ñ¾ îò−šï - þ¼èò¼¾¬ - ½"š³  
−ëþ šì®− ë”þ ó−−ì ¼®−š  ñ"®ï ¼®−š ð"ëê - ï"õš³  
 −ëþêë−š¼  š®îñ½ ô"þ ñ"®ï ñî¾¬ñê - í"þ³  
−ëþ ñêîô¾ ë”þ ñêî− èþ¼ëðñêîî  ñ"®ïñ½−þ¼−ô ëî -  î³¼ë þëð/³¼ð −þôê ½"ìô - ï"¬þ³  
−ëþ  í¾ôþ"ë þ¼ë  èþîë½¼þõ ð"ëêþ ñ"®ï ¹þêðò¼¬îš’ô þ¼èþ¼ë -  ±−¬½îþõ ð"þ ö³ì - ê"ôþ³  
−ëþ šì®− μ−−þ  ñ"®ï ¬½¼õêðîëë ³−½šêðê¬þêí í×¾ñí ¾êþ - î"òþ³  

 --------  
−ëþ ñêîô¾ í¾ô ë”þ ¹½îí− èþ¼ëò¼¬¬êþ −îñí (öê½êš)  ñ"®ï ö−−ðþêîîò−−ñšô - î"¾³  
−ëþ ¾þ−í −ë® ë”þ ó−−ì ö½−ò  ¹−ò¾¬¼þšô ñ"®ï ó−îëò¼ïêþ -  íòîôêî ó−−ì ³þî³ ½"ìô - î"½¾³  

  

íéðîæ 
þì¾í ³îñ¼4:19
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−š¾8:15
³"þ9:27

 ìàøùé úøåáç àúééøåàå  

àî÷ àáá/ ïéùåãé÷ 

 מז. עז. פו.פח: פט.

  : • : • :   יארצייטן     : • : • :

  PM11רופט ביז  חברת מספקי מזון

  718-907-1950 



אדיקשאן?
  אדיקשאן,פון אן  עס איז דא א גרינגער וועג זיך צו באפרייען  

 ווי ניי געבוירן!!  שפירןאיר וועט זיך 
For appointment pls email to: theeasywayout123@gmail.com 

Cars for the summer, from Jun 27 - Sep 4, 
Minivan/SUV 7 seater $2600. Full size car $1950. Premium car $2100. Luxury cars $2400. 

SUV/5 seater $2150. age 25+ only. 929-387-0225 call between 2:30-6:00, text any time 

  בודלכ
ל"ג בעומר

 בעסטע פרייזן ,שו"ע רמב"ם פרענקל -טורים  - ש"סן 
  )500$(רעגולער $ 425שו"ע צוה"ד חתנים  :ספעשל

 Gift certificatesהערליכע  )375(רעג. $ 325מתוק מדבש גדול זוה"ק 

 פאר הספרים
718-387-2650 

Today's Instant Lotto – Does the last 3 or 4 digits of your phone number match these numbers 2747??? Win 50% off 
up to 50$ or a free gift (yarn and accessories for knitting and crocheting - Best Gartel Yarn in regular and 100% silk, We 

eliminated the knots and tangles. Call String Attached 718-909-0768. We do fringes, - pickup and delivery avail -  

Williamsburg Area - Looking to lease commercial paved land. 5k-10k S.f. Call/Text 718-506-6115 

 −½òêô-  845-300-7492/  347-263-1229שטאק נייע קיטשען, רופט בראקער  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 -ום דירה צו פארדינגן בעדר 3א הערליכע 

 −½òêô-  בעדרום דופלקס קאנדא און  4צו פארקויפן הערליכעPark View Estates  ,347-770-5549מיט אסאך אפערעידס  

 −½òêô-  ל.מ. 845-459-0515ן בתי מדרשים און געשעפטן. ס"פ. לעב 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- For rent a 4 bedroom condo with 3 bath, play room, 2 porches, on Collins Ave. 845-262-8322  

 −½òêô- ס"פ  2600א ברענד ניי  צו פארקויפןflat 845-499-9926אריינצומופן, ביטע רופט  גרייט 
−"š -   845-774-6515וואכן פונעם זומער.  7 - 6רומיגע דירה אויף לעמבערג, פאר די ערשטע  5צו פארדינגען א 
−"š - 845-274-3765 :רופט .דירה צו פארדינגען אויף שבועות אויף סאטמער דרייוו 

−"š îîêþè èò−ôîñë -  845-782-5839. רומיגע דירה, עטליכע מינוט פון נייע ביהמ"ד אין מקוה 8צו פארדינגען א 

èþîëò−ôîñë  -   שיינע רחבת'דיגע פריוואטע הויז מיט אסאךgrounds  .347-743-7110צו פארדינגען פאר ערשטע העלפט זוממער 
¾ïð−þðêîî  -  ,646-828-8008קאפלס,  8ביז  4בעדרום'ס, מיט א שוויץ,  שיינע גראונדס, געאייגענט פון  10הערליכע  הויז 
½ñ−š½¬¼š - .917-686-3635בחורים מיט ביהמ"ד, מקוה, פול, עסן אלעס אויפן פלאץ רופט:  60פאר  א קעמפ געווארן עוועיל 

½ñ−š½¬¼š - Looking for several 2 bedroom bungalows in the Woodbourne/Woodridge area. Please leave a msg at 347-689-0458 
½ñ−š½¬¼š - Fallsburg Hills 4 BR unit in section B avail.. in Aug.  Please call 718-854-9111 

½ñ−š½¬¼š - Very nice bungalow colony few units left, beautiful grounds, Shul, pool & day camp, 347-470-4395  

ó−ñ¾îþ− -  .011-927-52-761-8101צו פארדינגען א דירה פאר ל"ג בעומר/שבועות/זוממער, מנחת יצחק געיגנט 

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

Safety Electric -  מיר טוען אלע ערליי עלעקטריק ארבייט- we meet and beet every written proposal  :718-807-8170. רופט 

Summer Special - Tickets direct to London special group rates available. Call / text 845-521-5377 
 $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 

   vice works for all stopovers.718, great prices, serSIM cards and phone rentalsWorldwide-5000-218 -  ל"ג בעומר ספעשל

Business for Sale - Restaurant and Simcha Hall - Great income. Bkr. 347-875-0512 
Real estate office in Williamsburg is looking for a full time energetic man to handle the legal department. 

Good writing and communications skills a must. Please email resume to Joesph5753@gmail.com 
  347-558-8238עיוועל. צו לייגן טיילס, שעלוונג, מאכן ווענט וכד' פלאמבינג, עלעקטריק, אלע סארט קאנסטראקשאן גוטע פרייזן, רופט:  הענדימאן

 845-554-3135פאראינטערסיטע ביטע רופט:  א היימישע קעמפ זוכט א קאך מענעדשער פאר דעם זומער סעזאן.

Lowest insurance rates for new jersey rental properties. Call today 732-608-3216 

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

1107-404-late hours, 718 -Dryer ,Fridge ,Stove, A/C  Same day  Washer , - Appliances RepairApplex   

 845-325-0624געזוכט אן עקספיריענס מענטש פאר א פליישיגע דעלי אין די מאונטענס פאר דעם זומער. 

ביטע לאזט א  מעס. #102 718-802-9567: רופט .נטיןעק lake houseעס ווערט געזוכט א קאפעל פאר די 

 *ספעשיל  ביפ ביפ דרייווינג*  rush test*  פעקידש דיסקאונט*  בלויז $40 718-336-2337
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 availועיל. מינ. עו refגוטע  11%-  %9ברענגן בערך 
I Z Electric -  347-742-1215ען אן אלע ערליי עלעקטריק ארבייט, רופט אייזיק זאלצער  מיר נעמ 

8021-930-microwave convection, call 347 –dryer  –washer -stove  -fridge  - MH Appliances Repair 
 mrdesign718@gmail.comל צו: עקספיריענס אינגערמאן גרייט אנצונעמען א דזשאב אין די גרעפיקס ליין. אימעי - גראפיקער עוועיליבל

Looking for helper for warehouse Manager. Please call 718-240-9550 

For sale - 2005 Pontiac Montana, very good condition, new transmission, 128K miles, $2800. Call: 347-499-0031 



 


