
   åøòèòå     μêîî¬−ô è−òîï ∞68-∞85        èê¬¾þ¼òêð è−òîï ∞72-∞82     èê¬−−þõ è−òîï ∞71-∞87  

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     
  )נטעב"ר ( וומס"בנ"י  ïàîôéå÷ ùéøòá øëùéמו"ה  נ"יàôéì )משה אפריםב"ר ( וומס"בנ"י ùèéååà÷ùøòä ììäמו"ה 
  )אהרן וואלףב"ר ( ק"ינ"י  ùèéååà÷ùàî éëãøî òùåéמו"ה  נ"י àãåé )כתריאל שלוםב"ר ( ק"ינ"י  äèøéô ìùéôמו"ה 

    èëàð êàåå      
 ä"åîéáö éìúôð  

á á÷òé áøäõéååøåä é"ð  
ïúç ùèéååàáòì àãåé ìàéúå÷é áøä  ã"îäéáá ,à"èéìù âøåáñìøà÷609 ãøàôãòá 

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå õéìòî653 ãøàôãòá  úéøçù7:30 

 ä"åî ÷çöé éåì ø"á óñåé íåìùøòãðàìøòáà é"ð
ïúçä"åîãìàååðéøâ ùéøòá é"ðéúéáá , 28 Lynch #6-L 

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå àôàô úéøçù8:30 
 ä"åîùéìà÷ ïéîéðá ìàåîù é"ð

              ø"áä"ò äùî  
ä"åî ç"åî úéááøòðãæòøã äùî á÷òé  é"ð108 Wallabout #4-B 

èñ÷òè :÷ôñ 718-530-3941      ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù áåùàøá8:00 

 אדאני  -ביהמ"ד זכרון צבי אביגדור 
  פרענקלין 128תשב"ר היום יתקיים שבע ברכות באולם 

 אבי הכלה הרה"ג ישראל מאיר קעניג שליט"א ראב"ד ביד"ץ אורח מישור            אדאני - אבי החתן הרה"ג חיים אלי' פאללאק שליט"א אב"ד זכרון צבי אביגדור
הנהלת הקהלה      בדיוק ריקודים יהיה אחר ברהמ"ז 9:30מבעוד יום ברהמ"ז  7:00נט"י  בשעה 

 נ"י פריעד ע"ה בן ר' אהרן יוחנן של הבה"ח היארצייט חל היום
 והיות שלא הניח זש"ק נא ללמוד משניות ולהדליק נר וליתן צדקה לע"נ

  כאפט אריין א זכות מיטן דערפרייען א לעבעדיגע יתום וואס האלט געציילטע

 917-635-0650נישט קיין שטריימל.רופט וואכן פאר זיין חתונה און האט נאכ

  $ ר.ט.7אלע באסעס  -פון מורטל/בעדפארד ביז קליימער/בעדפארד  - 4:45פרייטאג פארטאגס  -נ.מ.  6:30אום  2נ.מ. באס  4:00אום  1באס (מוקדם):  ריבניץ דאנערשטאג ער"ח

#13-203 

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  

ìþš μêîî¬−ô 
öî−½ ï"×   ’½ô 21 .Jun  

     ï"¼¾³              17'  

íéðîæ 
þì¾í ³îñ¼4:13
íôìí ±ò 5:25

¾"þš öôï ¹î½8:35
ê"þè9:11
íñõ³ öôï ¹î½10:02
ê"þè10:26

³î®ì12:58
íñîðè íìòô1:42
íò¬š íìòô 6:04

í¼−š¾8:31
³"þ9:43



  ~מחר ליל שישי ~  
 עמערדזשענסי מסיבה -מסיבת הקשיבה 

   Hewes (cor. Harrison) 288 בביתי
 עד חצות הלילה  7:00משעה 

  אב"ד קאריץהק' אלכסנדר אשכנזי שליט"א 

 גם אנו מצפים לקבל פניכם:
מנחם  - אב"ד חוות דעת  אשר אנשיל אשכנזי

זלמן  -אב"ד ראזלא  בנציון שנעבאלג
בערל  -אב"ד טשאקאווע  הלברשטאם

 צבי הירש אשכנזי - אב"ד אלעסק  אשכנזי
בן כ"ק  יואל טייטלבוים -ר"י באר התורה 

אלכסנדר חיים  -אדמו"ר מסטאמאר שליט"א 
  יעקב -מנה"ר בישי"ק דסאטמאר  אשכנזי

 מנחם טייטלבוים -  פרץ בלוישטיין         

 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,
 מרובה בעמלו, וכבר זכה להציל הרבה בתים בישראל מרדת שחת ה"י והביא אליהם את השלום ואחווה.

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

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

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

מיר וועלן זיין אפן ספעציעלע שעות פאר בחורים און יונגלעך מיט אלע אייערע 
 7:30דאנערשטאג ביז   10:00קעמפ און קאנטרי געברויכן! היינט מיטוואך ביז 

 קומענדיגע וואך.פאלגט נאך מודעות פאר 



: • : • : • :   • : • : : • : • :   יארצייטן     : •
 ’þêò−òì  öëöî−ðþ³  ³î×ñô −èîþí íþ¾¼ô ñ"®ï - ñ"³³ ê"è  

 −ëþþï¼−ñê ë” þšì®−  êšêþš −ô×ì −ñîðèô ñ"®ï ³î−ì (−ëþëþ −õê) - è"õ¾  
 −ëþþîê−ò¾ ë [ñëîšôí]” þμîòì  ê¾−þ ð"ëê ñ"®ï - ¬"ò³  
 −ëþþ−êô ë” þšì®−  ¬ê¬¾òï−−ê ð"ëê ñ"®ï −ïò×¾ê - ìô” ³îþ−êô ó−òõ ³"î¾ ½ - ð"š³  
 −ëþí¾ô ë [¹−þì]”þ ëš¼−  ê®ò¼èêô ð"ëê ñ"®ï ½−−ðòêþë −îñí -  ¹−þì ô"þ −¾îð−ì ½"ìô - ï"×š³  

−ëþ îòëî ñêñ®ë ë”þ í¾ô ] êñ½ôîë ð"ëê ñ"®ï ½−−ðòêþë −îñí [¹−þì -  μîþë íð−® ½"ìô -  ï"×š³  
 −ëþñ×−ô ñê−ì− ë” þñðò¼ô óìòô −ë® ) êô−þîš ð"ëê ñ"®ï μêëþ¼−îê (−ñêõ−òêíô ï"þë - ï"¬þ³  
 −ëþ−×ðþô ë” þšì®− š−ï−−ê  êòñ−îîô ñ"®ï þ¼®ñ¼ô -  −×ðþô ³ñ×³ ½"ìô - è"ôþ³  
 −ëþë−−ñ ’−þê ë” þêëê óíþëê ñêîô¾ ) þ−ôê¬−ïô ñ"®ï êþ−õ¾ (ê¬−îîêñ½ - î"òþ³  
 −ëþëš¼− ë”þ −×ðþô  ð"ëê ñ"®ï þ¼èêþõ ñ"è½ êñ¼½êîîêþ¬¼õ ,êðê - ìô” ëš¼− ³ñ−ê¾ ³"î¾ ½ -  ì"¼þ³  

 −ëþ−×ðþô ë” þšì®−  ö−¬þ¼ëê ð"ëê ñ"®ï ½êþè - õ"þ³  
 −ëþñêîô¾ êšñ¼ô¾ ë” þñêþ¾− ëš¼−  ¬½îìô ñ"®ï þ¼õ−−ñ -  ñêîô¾ ³−ë ½"ìô - ð"®þ³  
 −ëþšì®− ë” þë−−ñ íðîí−  −îò¾ïêþ ð"ëê ñ"®ï þ¼èþ¼ëô¼ñ - ì"®þ³  

 --------  
 −ëþñê−ì− í¾ô μñô−ñê ë”þ ðîð ö³ò  ëî¬þë¼ñô ñ"®ï ¾¬−îîêò−ëêþ -  í¾ô þëð−î ½"ìô - ê"¾³  

 −ëþñ−¾òê þ¾ê ë” þö−ô−òë ö³òî−  −ñ¼íêðþ¼½ ð"ëê ñ"®ï ±"× - ð"¾³  
 −ëþ îòëîë−−ñ íðîí− í¾ô ë” þñ−¾òê þ¾ê  −ñ¼íêðþ¼½ô ñ"®ï ±"× -  í¾ô ðè−î ½"ìô - ð"¾³  

 −ëþ−ë® −ñ³õò ë” þñîê¾ ) ñ"®ï μêþë (−î¾êš ¹þêðò¼èêô ð"ëê -  ë®ò þëð ½"ìô - ð"¾³  
 −ëþñõêš ëš¼− óíþëê ë” þþ½−ê ñêþ¾−  ö−þ¼ô¼½ ð"ëê ñ"®ï þ¼èò−ï - ð"¾³  
 −ëþ¼¾îí− ë” þóíþëê  öêþêôêš ð"ëê ñ"®ï ¾¬−îîêšõ¼ñ - ð"¾³  
 −ëþë−−ñ íðîí−  ñ¼íêðþ¼½ô ñ"®ï ½¼š¾êõ - ð"¾³  
 −ëþêë−š¼  ñ¼íêðþ¼½ ±"ôîð ñ"®ï þ¼èò−ï¼ñ¾ - ð"¾³ 

 −ëþññí ë” þ−îñ ñêîô¾  −ñ¼íêðþ¼½ ð"ëê ñ"®ï þ¼èþ¼ëò−−îî - ð"¾³  
 −ëþóîñ¾ ñê−þ³×  êîîêšêôë ô"þ ñ"®ï ½−−îî - í"¾³  
 −ëþ¾þ−í −ë® ë”þ ë−−ñ ’−þê öþíê )öêñ¾−ô¼þõô ñ"®ï þ¼õ−−ñ (þêîî¾¼ô¼¬ - öõþ¼îî¬òê - è"ò¾³  
 −ëþñêõþ ë” þí¾ô  öêô−−þõ ð"ëê ñ"®ï þ¼ëñ−ï -  ¾õòñ êõþô ½"ìô - î"ò¾³  

 öèþêô èê¬¾þ¼òêð- öî−½ ì"×  
 −ëþíòî− í¾ô ë” þ ’−þê −òêþî¾ ð"ëê ñ"®ï - ð"ôš³  
 −ëþ’−šïì −ì íðîí−  êðþî−õ ±"ôîð ñ"®ï -  íðîí− ñîš ³"î¾ ½"ìô - î"½š³  
 −ëþí¾ô  îîêñ½−ðêîî ð"ëê ñ"®ï -  ì"íî®š ð−ôñ³ - ê"®š³  
 −ëþë−−ñ í¾òô  ¬îôþê−ê¾êñêë ±"ôîð ñ"®ï - ¬"þ³  
 −ëþ ñîê¾ë” þ ëš¼−ñêîô¾  êšêþš ð"ëê ñ"®ï êðòêñ - ð"−þ³  
 −ëþóñî¾ô ¾−−õ ë [¹þ¾í]” þ−×ðþô þ−ò ð"ëê ñ"®ï −îîêñ −îñí - ¾íê¬ - è"ñþ³  
 −ëþó−−ì óíþëê ë” þðî¼½ô −ì  ñ"®ï −ðêðê -  ³ôê þôî¾í ½"ìô - ð"ñþ³  
 −ëþí¾ô íðîí− ë−−ñ ë” þñêîô¾  ñ"®ï š½−þë - ¬"ôþ³  
 −ëþíðîí− −ñ³õò š®êñõ ð"ëê ñ"®ï öêôí¼ë  - è"òþ³  
 −ëþ¹ñêîî ëêï ë” þñêî−  (ê−ò¼ôîþ) öî¬þêô¬ò¼½ê¾¬−ð ð"ëê ñ"®ï í−ñëò¼ïêþ −îñí -  í"ïþí −¾îð−ì ½"ìô - è"òþ³  
 −ëþ’−þê ó−−ì ë” þ¹½î−  š½−îîê¬½ ð"ëê ñ"®ï −š½îîêš¾−ô -  −ìí í−þêí −òõ ³"î¾ ½"ìô - ì"òþ³  
 −ëþëš¼− ë” þíðîí− ó−−ì  ñ"®ï μ−−þò¼þí¼ -  ,’−þê ñîš ö³ì ¼ðêôô ®"ìþî ,ê−îñô−¾ô ï"¾þ −ëêî - ë"½þ³  

 --------  
 −ëþöþíê öî¾ô¾ ë” þšì®− óíþëê  š−ñõ¼¬ ð"ëê ñ"®ï −š½òêñêõ -  öþíê −þëð ½"ìô - ì"¾³ 

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

   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 
 718-782-3138באס קיין טאהש * אויף שב"ק ר"ח תמוז  * עליה לציון הק' ברוב עם ער"ח ער"ש 

 718-228-4331געזוכט א מנהל פאר א חסידישע ת"ת אין בארא פארק פאראינטערסירטע שיקט אייער אינפא. 
 718-534-0726געזוכט איינעם צו טראגן א פעקל יעדע פארטאגס פון וומס"ב קיין ב"פ רופט 

 845-422-3686א גוט גייענדיגע ראפעל זוכט אינגעלייט ארום צוגיין מיט א ראפעל און די  שוהל'ן  גוט באצאלט  
 חמשה חומשי תורה רש"י כפשוטו בכרך אחד   ציעלע נדבנות בתי מדרשים/קאנטריסעספ

 845-459-6030 רופט   )25$ רעג.(   12$בלויז פאר 
 ישועה? ווילט איר זעהן הצלחה און אייער אונטערנעמונג?ווארט איר אויף א 

 הרה"ק מריבניץ זצוק"לצום ציון פון  -א ת"ח ובנם של קדושים  -רופט אייער פרעזענליכע שליח 
 929-287-0159ווי מען זעהט וואונדערליכע ישועות. 

 845-402-8143באס דרייווער געזוכט פארן זומער דא אין וומס"ב, גוט באצאלט. ביטע טעקסט 
 $347-342-1144. רופט: 25גורל השותפים היינט  -מכון הגורלות 

 We will open you a credit line from 100k-500k 0% apr 12/24 months. 929.355.6932  נויטיגט איר זיך אין קעש?
 ל.מ 845-237-2471ו', דארף קומען צו פארן, גוט באצאלט, - ג'קעמפ אין די קעטסקילס זוכט געשמאקע לעבעדיגע אינגעלייט פאר מדריכים כיתות 

 347-699-0666אן א באנגעלאו.  טראנספערטאציעגעזוכט א נורסערי/קינדערגארטען רבי פאר א קאנטרי אין ס. פאלסבורג, שיין באצאלט מיט 
 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 /געזוכט אן עקספיערנסד קינדערגארטן

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

 #2186 718-963-1212צאלט אויף די שעה רופט אב flexible hourשעה א וואך  15- 12בערך געזוכט א דריייווער פאר א מיידל קעמפ -סוואן לעיק 
 ל.מ. 917-789-4332דארף ארויסדרייוון צום קאנטרי איינעם דאנערשטאג און צוריק ברענגן זונטאג,  !באקומט א קאר פאר דעם זומער אומזינסט

 347-525-3886גרייט צו צאלן  ,אדער צוריק 7th Ave-  64th St Bklynליך צום ארבעט פון וומס"ב צו גגעזוכט א רייד טע
íð−ëê ³ë¾í  - ) פארלוירן א דיימאנד פין שבת פ' בהעלותךJun 10 .347-232-0554) בעדפארד/וואלאבאוט געגנט 

ë"½ôîî -  204עקס.  718-486-0219בעדרום דירה עוועיל. ביי בעדפארד/מורטל. רופט  2ברענד ניי  

ë"½ôîî -  347-743-0580בעדרום דירה אין ניי וומס"ב, געאייגנט פאר חתן כלה. רופט:  1צו פארדינגען א 
ë"½ôîî -  טע שטאק אויף 6בעדרום דירה,  3צו פארקויפן א'Broadway 347-304-1569. נאר ערענסט אינטערעסירטע רופט 
ë"½ôîî - 347-961-5296ערס, נישט קיין בעיסמענט. צו פארדינגען אפיס דעסק אין סאוט סייד געגנט מיט פענסט 
ë"½ôîî - 6000 -12000  ל.מ. 646-926-0719ס"פ ווערהויז ספעיס עוועיליבעל אין די נעווי יארד, רופט 
ë"½ôîî -  347-622-0400בעדרום פורנישד דירה, ביליג רענט, פארק/קלעסין געגנט. רופט/טעקסט:  1צו פארדינגען א 
ë"½ôîî -  / 347-566-1437שטאק ארויף, רעדי אריינצומופן.   1בעדרום דירה צו פארדינגען,  2וואלווארט, מורטל 
ë"½ôîî -  8(מעגליך סעק.  347-525-7384יאר. רופט:  1בעדרום דירה צו פארדינגען פאר בערך  3א( 
ë"½ôîî -  718-384-7335בעדרום דירה.  1צו פארדינגען א גרויסע

ë"½ôîî -  8בעדרום דירה צו פארדינגען, סוכה פארטש, איין שטאק ארויף. סעק  4לי/ווילסאן ok   :347-871-6659רופט 
ë"½ôîî -  718-286-9593בעדרום דירה (אן דיינונג רום) אויף וואלאבאוט, גרויסע פארטש, גוטע פרייז. רופט:  2צו פארדינגען א 
ë"½ôîî -  300פרייז  פארדינגען,דעסק צו  1א פריוואטע אפיס פלאץ פאר  $util. & int. incl.  :347-915-5350רופט

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

ë"½ôîî - New luxurious office suites with beautiful conference room on premises for rent. Park/Kent. 718-781-4576 
ë"½ôîî - Two 25x100 lots one next to each other in WMSBG R7A motivated seller, POF required. Brooklynbestcap@gmail.com

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

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

−½òêô  -  בעדרום הויז מיט  4א גרויסעplay room  :645-208-9117צו פארדינגען פארן זומער. רופט 
−½òêô  -  צו פארדינגען פוןJul. 20  ביזAug.17   845-213-5626א פריוואטע הויז אין צענטער פון מאנסי גרויסע בעק יארד סווינג סעט טרעמפעלין און נאך 
−½òêô  -  347-534-6447בעדרום דירה קעגן וויזניץ ביהמ"ד פאר גאנץ זומער גוטע פרייז  3צו פארדינגען א ברענד ניי 
−½òêô  -  בעדרום דירה אין די געגנט פון  1צו פארדינגען אWest Central/Monsey Blvd. 845-274-5454שטאג חוקת ביז זונטאג פנחס, רנעפון דא 



−½òêô  -  בעדרום דירה אויף  3הערליכעAshel Ln  845-709-3129/845-352-8618צו פארדינגען פאר  די וואך שבת אויך פון ת"ב ביז נאכן זומער 
−½òêô  - For sale beautiful semi-private town house, over 4000 s.f. Call: 845-262-0149  

−½òêô  - Luxury 5 bedroom, 3 bath, huge kitchen, dining room, play room, porch. Jill near Bobov and Viznitz. 347-461-5421  

−½òêô  - -Hatzlucha grocery area – for sale - state of the art custom billed town house luxury interior custom design only one left 845-709-1955  

−½òêô  - For Sale - Parkview condominiums 2,150 s.f. upgraded townhouse + attic. 347-425-5988

−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 

Chestnut Ridge - Beautiful 4 Bedroom, 3 Bath, House for rent for summer. 2400 SQF, Nice property, Call/Text 973-850-9607  
−"š -   347-633-2790טע רופט רסיעס.פ.אין עצי תמרים גרייט אריינצומופן  שנעלע דיעל נאר ערענסט אינטער 2100צו פארקויפן א גרויסע דירה 
−"š -  רנישד דירה אין עצי תמרים געגנט פריש איבערגעפיקסט סענטרעל רומיגע פו 3צו פארדינגען פאר די זומער אA/C  973-332-4956רופט 
−"š -îîêþèò−ôîñë -  :845-774-5672עטליכע הייזער צו פארקויפן. רופט  

îîêþèò−ôîñë -  347-546-1992רומיגע דירה  צו פארדינגען פארן גאנץ/האלב זומער. רופט  7גרויסע 

èþîëèò−ôîñë -  For Sale: New house in the development,  
ready to move in, reduced price. 347-390-8918 L.M. 

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 

¾ïð−þðîêîî -  בעדרום דירה נעבן קהל יראים  2געווארן עוועיל. א)Tuttle Ave.(  .718-963-1798פאר גאנץ/האלב זומער 
êîîî¾ïð−þð -  347-661-6200 .שול שיינע גראונדמינוט צו די  5פארטשעס  2בעדרום הויז  ברענד ניי  4צו פארדינגען פאר די זומער א פריוואטע 

 êñ¼½−¬òêô - ëîñêš õô¼š/íþî³í þïò-   ,347-263-1747עטליכע באנגעלאוס צו פארדינגען פארן זומער מיט עסן, צוגעגנליכע פרייז 
¬−−½þêõ/îêñ¼½−¬òêô -  347-687-4522 .'טע האלב זומער2צו פארדינגען פאר מיט וואשער/דרייער  .בעדרום באנג 2הערליכע איבערגעבויטע 

èþîë½ñêõ .½ - Barron’s bungalow colony  347-957-2195בעדרום באנגעלאו. פאר צווייטע העלפט זומער  2א  געזוכטעס ווערט 
ë½ñêõ .½îèþ -  .$845-641-3373 א וואך 1200בעטן, פארמאכטע פארטש  8שלאף צומערן,  3טוילעטס,  2נג, וניקאך, די - הויז נאנט צו מעין סט 

èþîë½ñêõ .½  -  'ביה"כ.  3.5ס"פ,  3300בעדרום, בערך  5הערליכע נייע טאון הויז,  - 'זעלטענע מציאהK199 $347-309-8485. רופט  
š−¼ñ öêîî½ -  .917-686-3635באנגעלאוס גלייך נעבן א קאנטרי. רופט  3געווארן עוועיל 
š−¼ñ öêîî½ -  347-675-2986געגנט  אדער די געגנט ארום. די סוואן לעיק געזוכט צו דינגען א אפיס/דעסק אין 

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

 איז שוין ערשינען! צו באקומען אין ספרים און סעלפאון געשעפטן תשע"ז Pocket Guide פארט איר קיין א"י?
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 
 347-452-4554 א אינגערמאן מיט א נייע ספרינטער נעמט אן טריפס פאר די זומער, רופט

- Schwartz Appetizing B.P. –  1011-851-718הערינגען.  דעליווירי צו די שולן/זאלן פון אייער שמחה,  אונזערעעס איז כדי צו פארזוכן די נייע טעם פון 
EMT available for half summer maybe entire summer. 917-588-4287 

 917-748-5639פארדינגען פאר די זומער, ביטע רופט א סקול באס מיט עיר קאנדישאן צו 
Paying top dollar for your Chase and all other points platinum points. Email: points@LuxuryOnAir.com or call 888-502-0335 

Business Owners - Are you struggling with debts? your profit is disappearing? We will 
help you, THERE'S NO PAYMENT until you see THE PROFIT. Call/text 347-470-9837 

Neocate formula for kids 12 month and up for sale $25 a can call 347-232-3481 

For sale: Honda Odyssey 145k miles $3900 - 2006 Ford Freestar $3900 call: 917-418-8628 
 845-418-3331פאר געלט אקציעס וכדומה וומס"ב ק"י רופט:  קארד מאשינעןצו פארדינגען קרעדיט 

6345. studiorimages@gmail.com-633-Professional Product photography that makes your products sell! 347 - STUDIO R 
 347-228-9943ענס גרייט צו ארבייטן פאר אייך פון אינדערהיים פארט טיים. יעקספירא היימישע ווייבל מיט 

NS Locksmith -  ,מיר אינסטאלירן און פארעכטען: שבת שלעסערMail box locks, deadbolts :347-520-5608, א.ד.ג., רופט 

 


