
   åøòèòå     èê¬½ò−ð è−òîï ∞68-∞84          μêîî¬−ô è−òîï ∞66-∞83        èê¬¾þ¼òêð è−òîï ∞72-∞82  

   ãéùéëåí     
 )ישראל ארי'ב"ר ( וומס"בנ"י  òáãìàâ àãåé äùîøøòâמו"ה  נ"י éøà íééç' )יודאב"ר ( וומס"ב ע"ה äèøéô 'éìà íäøáàמו"ה 
  )אלי'ב"ר ( ק"ינ"י  ùèéååà÷øòá íåìùמו"ה  נ"י éëãøî íäøáà )יוסף דודב"ר ( וומס"בנ"י  êéìîééä ìàåîùמו"ה 
  )דוד לויב"ר ( ב"פנ"י  ïàîøòëéæ øéàî íäøáàמו"ה  נ"י äîìù )חייםב"ר ( ב"פנ"י  ïàîøòä øéàîמו"ה 
  )יצחק אייזיקב"ר ( ב"פנ"י  òî éëãøî íäøáàéòæמו"ה  נ"י ìàåé )יו"ט ליפאב"ר ( ב"פנ"י  æéåäééð àãåé éëãøîמו"ה 
  )שמשון אליעזרב"ר ( ק"ינ"י  õðéî 'éìàמו"ה  נ"י íåìù ìàøùé )ליפאב"ר ( ק"ינ"י  ïàîôéå÷ íçðîמו"ה 

    íåéä úéøá      

ä"åî  ìàåé ø"áìàåîù óñåé ïòæàô é"ð  ä"åî ïúçïéáåø áééì ïîìæ é"ð    ìèøåî ì''èé÷  úéøçù8:30  úéøá10:00 

    èëàð êàåå      

 ä"åî éáö ø"áïðçåé äùî äàð é"ð  ä"åî ç"åî úéááòèò÷òô óñåé  é"ð141 Ross #3-B 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå áåùèàìæâðéùàìô/éì  úéøçù9:00 

 ä"åî ãåã ø"áá÷òé øùà øòöðòî é"ð ïúç ä"åîèåäðéøâ äùîé"ðéúéáá ,405 Flushing #7-B Cor. Franklyn 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù ïòéåå8:00 

 ä"åî ìàåéïàîìéôù é"ð  
           ø"áä"ò âéìòæ  

ïúçä"åîïäà÷ 'éúúîé"ðéúéáá , 166 Skillman #5-B 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå äùî êøá164 ïàîìé÷ñ  úéøçù7:45 

 ä"åîìàøùé ìàåé  

 ø"á òèð ïúð(ù"øá) ñééåå é"ð 
ïúç  ä"åîøòøòéôù íçðî äçîù é"ðéúéáá , 431 Marcy #4-A Cor. Walton 

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäåä úéøçù ã"áàø8:30 

הכנסת ספר תורה
  'קרחג'  -היום 'תתקיים אי"ה ברוב פאר והדר 

 קאר. פרענקליןרה מפלאשינג הספר תורה תצא בשירה וזמ
next to rose castle   אחצ"ה  6:00בשעה 

   .ספענסער סט 50לביהמ"ד קדושות יו"ט 

  יםכם המצפיידיד
  :לקבל פניכם

  שמואל געצל    •   יושע
  אהרן    •   משה ברוך   •   
 חיים הערש שווארטץ   •   

 סנדר גוטמאן   •   

#13-202 

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  

èê¬½ò−ð ìþš 
×"î öî−½   ’½ô 20 .Jun  
     ï"¼¾³              17'  

íéðîæ 
þì¾í ³îñ¼4:13
íôìí ±ò 5:25
öôï ¹î½¾"þš8:35

ê"þè9:11
íñõ³ öôï ¹î½10:02
ê"þè10:26

³î®ì12:57
íñîðè íìòô1:42
íò¬š íìòô 6:04

í¼−š¾8:30
³"þ9:43



  צדיק
לעיר בא

  ברגשי שמחה ובהדרת הכבוד אנו מודיעים לקהל הקודש על בואו של

  שליט״אעידו יצחק וועבער צ רבי הרה״הרב החסיד המפורסם מארה״ק 
 ״צ המקובל רבי משה וועבער זיע״א* מירושלים עיה״ק. תלמידו של *הגה

  הרה״צ שליט״א נודע בכוח ברכותיו ועצותיו לפי חכמת כף היד, זמן הלידה ושם האדם,
 ורבים בארה״ק מתדפקים על דלתותיו ונושעים מברכותיו ועצותיו. 

ראשי עם קודש,  יע״א להאציל מברכותיו ועצותיו עלהרב שליט״א יקבל קהל בעירנו וויליאמסבורג 
  בעדפורד עוו. 555בבית המדרש מהרח״ו, בערב,  4:00-7:30בימים ג׳, וד׳ שבוע זה בין השעות 

 תלמידיו ומעריציו -  בברכה        254-314-7634ליתר פרטים אפשר להתקשר לטעל׳:  



 11:00עד  1:30מ Wallabout 189 בבית היוםע"ה  יושע עקשטייןר'  הםע"פ אחי שליט"א יוסףואחיו הרב  שליט"א אבד"ק בוענאס איירעסאצל הגה"צ  ניחום אבלים

  ע"ה חיים יחזקאל אברהםשל  בני הב'  צייטראהיחל  וםהי
 פסח זיגעלמאן.    היות שלא הניח אחריו זש"ק נא ללמוד משניות, וליתן צדקה, ולהדליק נר לע"נ



 הזדמנות מיוחדת לכל העוסקים במלאכת הקודש בעניני שלום בית
הרב שמעון גרין הננו בהודעה חשובה שבעז"ה יתקיים בשבוע הבא, שיעור מיוחד בענייני השכנת שלום בית ע"י 

העוסק זה כמה שנים בנושא, וזכה ע"י מהלך מיוחד בהבנה עמוקה בהכרת הנפשות, לראות הצלחה  שליט"א,
 ם את השלום ואחווה.מרובה בעמלו, וכבר זכה להציל הרבה בתים בישראל מרדת שחת ה"י והביא אליה

השיעור יקנה בעז"ה ויתן את הכלים הדרושים להבין לעומק ולהכיר בטבעיות הבן זוג, ועי"ז יכולים לעמוד בניקל על 
שורש הבעיה והקושי, וכן את הדרכים לפתרון הקשיים, השיעור יתן גם את הדרך והאופן איך להעמיד יסודות 

 תם תמיד, מתוך שמחה אמיתית וחיים מאושרים.חזקים ואיתנים שהשלום והשלווה ישרור בבי
ואינו מיועד לא לשדכנים ולא לאברכים שיש להם בעיות  השיעור מיועד אך ורק עבור העוסקים במלאכת קודש זו

 929-256-5458לפרטים נא להתקשר בטעל . בשלום בית



: • : • : • :   • : • : : • : • :   יארצייטן     : •
 −ëþ êò³íö³òî−  öëñê−ïî¼  ñ"®ï - ì"×¾³ ê"è  
 −ëþ êò³í−½î−  öëêô½−š  ñ"®ï - õ"³³ ê"è  

 −ëþöþíê šì®− "®ï [ð−½ì] êšêþšô ñ - ì"®¾  
 −ëþí¾ô šì®−  ó−ñ¾îþ−ô ñ"®ï - ®"³  
 −ëþ−×ðþô  ö−ñþ¼ë ð"ëêþ ñ"®ï ¾¼šñê¬ - è"š³  
 −ëþóíþëê ë” þþ−êô  ðêþè−þê¾ ð"ëê ñ"®ï š"ï - ×"š³  
 −ëþó−−ì ë” þñ×−ô  èþîë½¼þõ ±"ôîð ñ"®ï - í"ñš³  
 −ëþì½õ ë” þðîð  êšêþšô ñ"®ï -  ¬"òš³  
 −ëþñêîô¾ óíþëê ë” þ öëîêþ¬−òêšêþ ö¼ôþîê ,½¼šþî¬êë ð"ëê ñ"®ï ± -  ½"³ì ð−ôñ³ - î"®š³  
 −ëþöêôõ−ñ  èò−þô¼− ð"ëê ñ"®ï þ¼èþê¾ -  ½"³ì ð−ôñ³ - ï"®š³  
 −ëþóíþëê ¼¾î− ñ−¾¼í ë” þñê−ì− þ−êô ó−−ì  ê®−òñ¼èêôô ñ"®ï êþ−õ¾ -  í"ñþ³ 
 −ëþ−ë® í¾ô ë” þ íôñ¾−ñ¼í ð"ëê ñ"®ï öþ¼¬¾ - êëê¾¬ - ì"ôþ³  
 −ëþöî¼ô¾ ë” þ ó−−ì¾ê ó−ñ¾îþ−ë ó−ðþõ½í ð"ëêþ ñ"®ï −š−þ - ®"þ³  
 −ëþíôñ¾ −ñ¼í ð"ëê ñ"®ï èþ¼ëðñêè - êëê¬¾ - ï"®þ³  

 --------  
 −ëþöþíê ë” þëêï ¹½î−  êñê−ë ð"ëê ñ"®ï óê¬¾þëñí -  íêò −þõ/±þê ðèô ½"ìô - ë"¾³  
 −ëþëêï −×ðþô ë” þ¾îë−−ñ ’−þê  ïòê® ð"ëê ñ"®ï óê¬¾þëñí (ëîë−þè) - ë"¾³  
 −ëþ−×ðþô ë”þ öôìò  ïêíòê−ëêõ ð"ëê ñ"®ï êòí× -  íôìí ³×þë ½"ìô - ð"¾³  
 −ëþöþíê ë” þó−−ì ñêîô¾  ï−ñ¼¾ï ð"ëê ñ"®ï ï−−þèòî− −îñí - ð"¾³  
 −ëþ−×ðþô ë” þêë−š¼ èêîî ð"ëê ñ"®ï þ¼½½êþ¬¾ öí×í - ¼−ñ¼¾ - ð"¾³  
 −ëþó−−ì ë” þñêþ¾− í¾ô  ¬¾¼þ−ôèêþðë ëþ ñ"®ï öêôðñ¼õ - ð"¾³ 

 −ëþíðîí− óíþëê ë”þ −ñ³õò  í¬êšë ô"þ ñ"®ï ±¬þêîî¾ öí×í - ð"¾³  
 −ëþë−−ñ íðîí− í¾ô ë” þöôñï íôñ¾ ) èê¾êôþê¾ ð"ëê ñ"®ï μ−−þò¼þí¼ (ê−îñô−¾ - ð"¾³  
 −ëþöôñï íôñ¾ ë” þþï¼−ñê óíþëê  èþ¼ëò¼½−−îîñíî¬¾ ð"ëê ñ"®ï öîþ¬−® - ð"¾³  
 −ëþë−−ñ íðîí− í¾ô ë” þ−ë® ó−−ì ¼−ñ¼í ð"ëê ñ"®ï μ−−þò¼þí¼ - ¼ðêô - ð"¾³  
 −ëþñðò¼ô óìòô ë” þšì®−  ê¬½êõ ,èþîë¬þêîî ð"ëê ñ"®ï ±−òï¼þë - ð"¾³  
 −ëþñë−−õ ëš¼− ’−šïì ë” þí¾ô  èê¾ñêõ−ê ð"ëê ñ"®ï ½−−îî - ð"¾³  
 −ëþ−ñ³õò ë” þþ¬ñê óíþëê ñêþ¾−  ö−ñ¼ð¼ ð"ëê ñ"®ï êðòêñ - ð"¾³  
 −ëþ¼¾îí− ë” þ¹½î−  ê¬òêñêè ð"ëê ñ"®ï ó−îë½šîë -  −òõ þîê ½"ìô ¼¾îí− - ð"¾³  

 −ëþ îòëî¹½î− ñê−ì− ë” þ¼¾îí−  ê¬òêñêè ±"ôîð ñ"®ï ó−îë½šîë - ð"¾³  
 −ëþöôñï þîê−ò¾  ¹þêð½òîêë ô"þ ñ"®ï ±−îîþîí −îñí -  ê¬òêñêè ð"ëê ö³ì -  ð"¾³  
 −ëþ¹½î− í¾ô  öê−õ−ñ ð"ëê ñ"®ï èþîëïò−è -  ê¬òêñêè ð"ëê ö³ì - ð"¾³  
 −ëþëîð ¹½î− ë” þñ−¾òê þ¾ê −þèòî− −îñí ¾ê−ðòê−ð ð"ëê ñ"®ï ï− - ð"¾³  
 −ëþöî−®òë ë” þëš¼−  ëêþ ð"ëê ñ"®ï ½þ¼ð−−ò½ - ð"¾³  
 −ëþóíþëê ë” þíðîí− šì®−  ñï−−í−−ò ±"ôîð ñ"®ï öþ¼¬¾ -  ¾ê −®−ñô ½"ìô - ð"¾³  
 −ëþþ−êô ¹½î− ë” þ−×ðþô  ñï−−í−−ò ð"ëê ñ"®ï öêôþ¼è−¬ - ð"¾³  
 −ëþë−−ñ íðîí− þ−êô ë” þ−ë® šì®− ê ñ"®ï −−þõ öêþî¾ ð"ë -  þî¾−ô ¬ë¾ ½"ìô - ð"¾³  

 −ëþ îòëî’−¼¾− ë” þë−−ñ íðîí− þ−êô  öêþî¾ ±"ôîð ñ"®ï ê−−þõ -  −ëþ ð"¾³
š−ï−−ê šì®− ë” þ¾−ñš¼− ëš¼−  êšêþšô ñ"®ï -  è"−³  

 −ëþ−³ë¾ í¾ô  −š−òêñê½ô ñ"®ï -  ðîð ³−ë ½"ìô ö³îì - ¬"ô³ 
       718-640-1470 -להצלת בתי חיים באירופה  - אבותינו

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

    718-362-8846 "חיים שיש בהם..."מינוט'יגע חיזוק שיעורים  5טעגליכע 
 646-543-6008געזוכט אינגעלייט צו לערנען מיט בחורים פארמיטאג/נאכמיטאג אין א ישיבה אין סוואן לעיק, רופט 

 845-537-1562רופט  Forster & Garbusוואס די לויער איז   Capital Oneפון  Judgmentגעזוכט איינעם וואס קען ארויסהעלפן מיט א 
 347-526-4808נט, ערנען מיט אייער קינד נאכמיטאג/ביינאכט שעות אין די סוואן לעיק געגעקספיריענסד אינגערמאן איז גרייט צו ל

 718-228-4331געזוכט א מנהל פאר א חסידישע ת"ת אין בארא פארק פאראינטערסירטע שיקט אייער אינפא. 
 718-757-8030אן עקספיריענסד אינגערמאן איז גרייט צו לערנען מיט אייער אינגעל אין די זומער וואכן דא אין שטאט. 

  Myrtle - 718-855-6900 654 בית הבתיםז"ה אינעם זעלבן טאג. מיר פיקן אויף אייער תפילין און מזוזות בודק צו זיין און ברענגן צוריק בע
 ל.מ 845-237-2471ו', דארף קומען צו פארן, גוט באצאלט, - קעמפ אין די קעטסקילס זוכט געשמאקע לעבעדיגע אינגעלייט פאר מדריכים כיתות ג'

 718-757-8492מדריכים געזוכט פאר א היימישע ת"ת אין וומס"ב, רופט 
 $917-295-5425 רופט 150האל צו פארדינגען פאר בלויז  'סבערגראטענ וואכטנאכט ספעשל!

 347-731-2562, רופט  5:00ביז  2:30ן בארא פארק פון ימדריכים פאר א דעי קעמפ א געזוכט
 347-699-0666אן א באנגעלאו.  טראנספערטאציעגעזוכט א נורסערי/קינדערגארטען רבי פאר א קאנטרי אין ס. פאלסבורג, שיין באצאלט מיט 

 845-507-1133ה ג' פאר קומענדיגע יאר. פעקסט רעזומעי א היימישע ת"ת אין מאנסי זוכט אן עקספיריענסד מלמד פאר כית
 347-907-9165א  מוסד אין וומס"ב זוכט געלונגענע מדריכים פארן זומער, זייער שיין באצאלט. 

 347-539-0198דרינגענד געזוכט א באס דרייווער פאר'ן זומער פאר א מיידל סקול אין וומס"ב. רופט שוין: 
 917-960-1990נגלעך גוט באצאלט  אי 13פאר  4:00ביז  10:30סאוט פאלסבורג פון  Harmony Hillsכיתה א'  מלמד /קינדערגארטן געזוכט אן עקספיערנסד

 845-304-9414רופט  4:45ביז  2:00א היימישע קעמפ און מאנטיסעלא זוכט א דעי קעמפ מדריך פון 
 929-324-1125געזוכט חסידישע בחורים פאר מדריכים אין א קעמפ אין וואודרידזש, קורצע נאכמיטאג שעות, שיין באצאלט. דארף קומען צו פארן 

 347-770-4391טענט אין א קעמפ רופט סגליכע בחור צו זיין א אסיגעזוכט א חסידישע טוי
 718-534-0726פט געזוכט איינעם צו טראגן א פעקל יעדע פארטאגס פון וומס"ב קיין ב"פ רו

 347-461-7548י גרייט צו באצאלן אדער איינער וואס וויל מיטקומען "רי פון וומס"ב קיין קצופ 7:00געזוכט א קאר רייד א יעדן טאג בערך  
 347-525-3886גרייט צו צאלן  ,אדער צוריק 7th Ave-  64th St Bklynגעזוכט א רייד טעליך צום ארבעט פון וומס"ב צו 

íð−ëê ³ë¾í  - 917-246-7587ביטע רופן אל אראן זאל ווער עס האט געזען תפילין מיט די נאמען יו 
ë"½ôîî -  718-624-5800פענסטערס, דיינונג רום, קאך, וואש רום, גרייט אריינצומופן, ביליג רענט, בעדרום בעיסמענט דירה מיט  2צו פארדינגען א גרויסע שיינע 
ë"½ôîî -  347-743-0580בעדרום דירה אין ניי וומס"ב, געאייגנט פאר חתן כלה. רופט:  1צו פארדינגען א 
ë"½ôîî -  ,347-633-0332ט אריינצומופן, ן געגנט, גרייערטל/סקילמובעדרום'ס, מ 2און  1הערליכע ברענד ניי דירות 
ë"½ôîî -  בעדרום חתן כלה דירה מיט גרויסע פארטש גרייט  2שיינעJuly 1  718-782-9559סקילמאן מורטל 
ë"½ôîî -  917-500-4863בעדרום בעיסמענט דירה , גרויסע קיטשען הויכע דאך, פענסטערס, העריסאן/היוז געגנט.  2צו פארדינגען 
ë"½ôîî - 347-961-5296ינגען אפיס דעסק אין סאוט סייד געגנט נישט קיין בעיסמענט מיט פענסטערס צו פארד 
ë"½ôîî -  347-622-0400בעדרום פורנישד דירה, ביליג רענט, פארק/קלעסין געגנט. רופט/טעקסט:  1צו פארדינגען א 
ë"½ôîî - 718-781-5342רדינגען א אפיס, קענט/מורטל געגנט. רופט צו פא

ë"½ôîî -  718-395-3394בעדרום דירה צו פארדינגען אין ניי ווס"ב, פארטש, חתן כלה פארגעצויגן, טעקסט  1נייע 
ë"½ôîî -  פאר אן ארבייטער אדער  געאייגענט'טן שטאק און א עלעוועיטער. 6צו פארדינגען א דירה אויפןhome attendant   .718-388-9162א.ד.ג 
ë"½ôîî - 3 Bedroom apt available for 3 years. Kent/Wallabout. Artex Mgmt 347-436-7576  

ë"½ôîî - 3 bedroom for Rent, Flushing/Marcy, No S8 (3 Flights up, No Elevator) Artex Mgmt 347-436-7576 
ë"½ôîî - Nice 2 bedroom apt. for rent. Division/Clymer. Artex Mgmt 347-436-7576 
ë"½ôîî - 1 bedroom front apt for rent, in great condition. 1 flight up Taylor Lee/Bed. area. 718-387-2663 
ë"½ôîî - New luxurious office suites with beautiful conference room on premises for rent. Park/Kent. 718-781-4576 
ë"½ôîî - Kosher Suites -  Luxurious Private short term Rentals, Hotel Style Call 929-277-8483 or Email Info@koshersuites.com 
ë"½ôîî - For Sale 1 Family Duplex Lee Ave, Lot 16x77, build 16x45, 3 fl. + fixed up basmt, REDUCED PRICE 347-480-4160 
ë"½ôîî - Spacious office space for rent. Please call 718-522-7099  

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



−½òêô  -  צו פארדינגען פארAugust  ביה"כ פראנט און בעק פארטש אויף  3 בעדרום דירה 5- 4אAshel  845-367-1684רופט  

−½òêô  -   צו פארקויפן אsemi attached townhouse  4200  845-499-9926ס.פ. רופט  

−½òêô  -  בעדרום דירה מיט א פארטש אין  5צו פארדינגען פאר די זומער א הערליכעBluefield Gardens 845-352-0776, רופט 
−½òêô  -  צו פארקויפן אtown house 845-262-0149נט. גרייט אריינמופן, גוטע פרייז, גוטע געגנט, מיט א ליגעל טענענט + בעיסמע 
−½òêô  - Brand new condo for sale. Calvert/306 area 2750 s.f. 845-293-2239 L.M. with name 
−½òêô  - Flat for sale Bates area, 5 bedroom, 2 ½ bath, excellent condition. 845-426-0308 
−½òêô  - For sale - Beautiful brand new condo, 5 BR + bsmnt. Hatzlucha grocery area. 845-323-8570 

¬òêôþ−¼ -  ל.מ. 347-262-8443בעדרום דירה נאנט צו א ביהמ"ד פאר שבתים /טאג/וואך/חודש רופט  1צו פארדינגען א נייע 
Chestnut Ridge -  בעדרום הויז מיט א  4אin ground heated pool  אוןswing set  :845-521-9940צו פארדינגען פאר שבת חוקת רופט 

Chestnut Ridge - Beautiful 4 Bedroom, 3 Bath, House for rent for summer. 2400 SQF, Nice property, Call/Text 973-850-9607  
−"š -  845-239-6353רומיגע דירה  צו פארדינגען פאר שבתים, רופט:  5א שיינע 
−"š -   347-633-2790טע רופט רסיעס.פ.אין עצי תמרים גרייט אריינצומופן  שנעלע דיעל נאר ערענסט אינטער 2100צו פארקויפן א גרויסע דירה 

îîêþèò−ôîñë/−"š -  201-466-6034. פאר זומער 8בעד. אין בעסטען געגנט, גרייט אריינצומופן, גוט פאר סעק.  6-  5צו פארדינגען א הערליכע פריוואטע הויז 

èþîëò−ôîñë -  .845-645-5119א פריוואטע נייע הויז צו פארדינגען אויפן זומער/חלק זומער , שיינע גראונדס, מיט א פול 
èþîëèò−ôîñë -  60 Main Street Business/Investment Opportunity. FOR SALE: 4398 s.f. 1.06 Acres, 3 Suites. 

ALSO FOR RENT-Turnkey professional office space. Call for information Real Estate Circuit 845-344-1480 
èþîëèò−ôîñë- For sale: New house in the development, ready to move in, reduced price. Call: 347-390-8918 L.M. 
èþîëèò−ôîñë- Beautiful 5 bedroom house, 2 bath, for rent, 4 weeks $3000. Walking distance. 347-817-9259 txt or LV msg.  

½þ¼š−¼ ö−−õñê - House for sale - Reduced price, Quick Sale, Serious inquires only 917-586-1015 
¾ïð−þðîêîî -  בעדרום דירה אויף  2צו פארדינגען אHighland Ave ל.מ. 718-384-4004אר. פאר א גאנץ זומער ווי אויך שבתים א גאנץ י 

êîîî¾ïð−þð -  347-661-6200 .צו די שול שיינע גראונדמינוט  5פארטשעס  2בעדרום הויז  ברענד ניי  4צו פארדינגען פאר די זומער א פריוואטע 
ñ¼¬êô íìîòô/îêñ¼½−¬òêô -  718-388-6164מיר זענען שוין אפן דעם שבת פר' קרח רופט 

èþîë½ñêõ .½ -  718-782-9564בעדרום דירה עוועיל. פאר וואך/זומער ערשטע/צווייטע האלב, אלעס צוגעשטעלט, נעבן עלפיין/גיבערס.   4א שיינע גרויסע 
èþîë½ñêõ .½  -  'ביה"כ.  3.5ס"פ,  3300בעדרום, בערך  5הערליכע נייע טאון הויז,  - 'זעלטענע מציאהK199 $347-309-8485. רופט  

½òêþ¼ë/èþîë½ñêõ .½  -  347-645-6988שטאג חוקת ביז דינסטאג בלק, רנעבעדרום באנג. פון דא 2צו פארדינגען א  

š−¼ñ öêîî½ -  .917-686-3635באנגעלאוס גלייך נעבן א קאנטרי. רופט  3געווארן עוועיל 
ó−ñ¾îþ− -  :פיקטשערס אין אימעל  011-972-53-312-4907הערליכע דירות צו פארדינגען, פארשידענע סייזעס. רופטk124907@gmail.com 

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

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

Amazon Appeals, Ungating & Ranking Service. Call 347-559-5050 

Bookkeeping position available in real estate office for experienced yingerman. 718-878-3805 x 116 if n/a, lv. msg. 

Bakery in Woodridge looking for a full time worker. 347-927-6078 if no answer Please leave VM or text message. 

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

Seeking competent male to work with 11 yr old Yiddish Speaking boy who needs moderate support, during 
the day over the summer months in Woodburne. Some experience preferred. Please call 917-688-7646 

6345. studiorimages@gmail.com-633-Professional Product photography that makes your products sell! 347 - STUDIO R 
 347-546-0958גרייט ארויס צוטראגן אייערע פעקלעך (משפחה) צו די קאנטרי,  א היימישע אינגערמאן מיט א נייע מיני ווען, פלאץ פאר אסאך פעקלעך, 

 347-452-4554א אינגערמאן מיט א נייע ספרינטער נעמט אן טריפס פאר די זומער, רופט 
Handyman  -  .347-786-4594עקספיריענסד אינגערמאן נעמט אן אלע הענדימאן און עלקטעריק ארבעט 

 ל.מ. 917-789-4854אין זייער גוטע קאנדישאן צו פארקויפן פאר גוטע פרייז. רופט:  vending machineא 

 


