
   åøòèòå     èê¬¾þ¼òêð è−òîï ∞72 -∞82     èê¬−−þõ .ô.ò öè¼þ ∞75 -∞85       š"ë¾ è−òîï ∞63 -∞82  

   éëåãéùí     
  )חייםפנחס ב"ר ( ק"ינ"י  ãìòôðéáåø äîìù á÷òéמו"ה  נ"י ìàåé )שלמהב"ר ( ק"ינ"י  ìáàæ ïøäà éëãøîמו"ה 
  )פנחסב"ר ( ק"ינ"י  ïàîèåâ äðåéה מו" נ"י øéàî )ליפאב"ר ( וומס"בנ"י  ïàîãòéøô ïøäà äîìùמו"ה 

    èëàð êàåå      
 ä"åîíééç øãðñëìà  

áï ïîìæ â"äøä ùèéååàìéà é"ð 
 ç"åî úéááñàøâ ïäëä áàæ ñåîéðåì÷ â"äøä à"èéìù ïòöèééåå êìîì éùòî ã"áà  118 Franklyn (Park/Myrtle) 

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå ïòöèééåå118 ïéì÷ðòøô  úéøçù8:30 

 ä"åî àâøù ìà÷æçé ø"áàãåé ùøéä é"ð  ä"åî ç"åî úéááàì ìùøòäàãð é"ð 147 Middleton #2 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå á"è é"øäî541 ãøàôãòá  úéøçù8:15 

 ä"åîóìàåå ìàåé  
 ø"áàùåæ íìåùî éååòì é"ð  

ïúç  ä"åîøòâøòáöøòåå á÷òé àãåé é"ðéúéáá , 559 Flushing  #5-R 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäåøòôåä  úéøçù8:00 

#13-204 

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¬¾þ¼òêð ìþš 
×"ì öî−½   ’½ô 22 .Jun  
     ï"¼¾³              17'  

îæíéð 
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 6:05

í¼−š¾8:31
³"þ9:43

12:00



  ~ היום~  
  מסיבת הקשיבה

 עמערדזשענסי מסיבה
   Hewes (cor. Harrison) 288 בביתי

 עד חצות הלילה  8:30משעה 
  אב"ד קאריץ  הק' אלכסנדר אשכנזי שליט"א

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

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

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

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

- - מנחם טייטלבוים - פרץ בלוישטיין יעקב
אברהם אבא  - העניך אשכנזי  -יואל אשכנזי 

  אשר - נפתלי צבי מאסקאוויטש  - אשכנזי 
 מרדכי שנעבאלג                    

 מערכת דרך אמונה שיעור נפלא בפרשת השבוע
 "ספר יערות דבש: מחלוקת לשם שמים אין בריה כזה בעולם כלל בדורותינו"

 מינוט 45אורך השיעור  - 1און דריקט  718-298-3717

  בגמ"ח יוסף שלמה) (לשעבר זכרון לאה להשאלת גמרותגמ"ח       זכרון צבי ובריינדילגמ"ח קאר סיעטס 
  מרת לאה ב"ר ישראל וועבער ע"ה לע"נ האשה החשובה                           בריינדיל ב"ר יחיאל ע"ה –לע"נ צבי ב"ר זאב דוב ע"ה                

 95 Division Ave.    718-384-4622  ש'ער ביהמ"ד)ע(אונטער דיער  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 אווענט 8:00ביז  7:00שטאג פון ערדאנאון יעדע מאנטאג  אפען זענעןמיר 





 נא ללמוד משניות ולהדליק נר לע"נ -ז"ל מוכ"ס  ווייסבראדטב"ר יודא  חייםשל הרה"ח  היארצייטכ"ז סיון היה  אתמול

מודעה חשובה 
קעכערס פון די /פון משגיחים זומער אסיפה-יערליכע פארקומט אי"ה פאר די  )(דאנערשטאג היינט נאכט

זומער קעמפס און מוסדות התורה, צו הערן דברי הדרכה און חיזוק אין זהירות בכשרות אין ביהמ"ד 
און מוסדות קעמפס   אכטונג:  ~ ~ ~בדיוק מעריב נאכן שיעור  9:30'טע שטאק 2הופפער  137מונקאטש 

-347וואס ווילן מען זאל זיי אראנדזירען א סדר השגחה אויף די קאך רופט ניס לעאון אויך באנגעלאו קא
די אלע וואס ווילן באקומען די נייע קונטרס "סדר הכשרות"  ~ ~ ~  לאזט קלארע מעס. 835-9077

-347ם וואס מען דארף אכטונג געבן אין א קאמירשעל קאך רופט מהדורה חדשה תשע"ז פון די עניני
 vaadhamosdos@gmail.comאדער צו באקומען אויף אימעיל  835-9077

 .לייטהופיע!! אכטונג !! חתנים, מדריכי חתנים, אינגע
דער ספר  עס איז נארוואס ערשינען דער ספר טהרת חיה, וואס איז געאייגנט פאר א יעדע אידישע שטוב.

איז זייער פראקטיש, עס העלפט צו פארשטיין אלעס קלאר און גרונטליך, צו קענען אויספירן ריכטיג אלע 
 פארשריפטן און רעכענונגען, און איז באגלייט מיט ווארימע המלצות פון הרבנים הגאונים שליט"א. 

 דער ספר אנטהאלט אויך. וואונדערליכע סיפורים בעניני טהרת ישראל
 347-461-1709און ביים מחבר הרב אפרים יצחק הילמאן  - קומען אין אלע ספרים געשעפטןצו בא

ווילסטו ווערן בעל הבית אויף דיין שטוב שוין יעצט? ווילסטו שוין יעצט באקומען די גאנצע געשמאק וואס 
 דומ"ץ במאנסי ניו יארק.אליהו פנחס אייזענבערגער,  845-234-4200רוף שוין  דו ווארטסט שוין אזוי לאנג?



: • : • : • :   • : • : : • : • :   יארצייטן     : •
 −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  
 −ëþ¾ ñîêë” þñêîô¾ ëš¼−  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 ®ï öêôí¼ë š®êñõ ð"ëê ñ" - 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 -  ö³ì ¼ðêôô ®"ìþî ,ê−îñô−¾ô ï"¾þ −ëêî ,’−þê ñîš - ë"½þ³  

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

 öèþêô èê¬−−þõ- öî−½ ¬"×  
 −ëþ¹½î− ë” þñêîô¾  ëîëñë ô"þ ñ"®ï - î"ò¾  
 −ëþšì®− ë” þó−š−ñê  êò−îîô ñ"®ï êþ−õ¾ - −ë ¼þïí −ëê μþ - ë"¼¾ 

 −ëþμîþë ñ"®ï êšêþšô ñ"®ï öí×í -   ¼"ô½í ñ¼ë −ìê - è"õ¾  
 −ëþñêîô¾ ë” þþ½−ê ñêþ¾−  ö−ñëîñ ð"ëê ñ"®ï - ë"½³  

 −ëþñîê¾ ëš¼−  þ"ëí−òòì  þ−ôï−ê ð"ëê ñ"®ï -  ëš¼− ñîš ½"ìô - ì"−š³  
 −ëþëêï ö³ò ë [¹ñêîî ¼¬ò]” þ¾þ−í −ñ³õò  êðþî−õë ô"ô ñ"®ï - ï"òš³  
 −ëþó−−ì ñ"®ï  öê¾êîî ð"ëê - ð"½š³  
 −ëþþ−êô ì−ñ®ô  ó−ñ¾îþ−ë ëþ ñ"®ï - î"½š³  
 −ëþóíþëê ë” þ¾−þ¼ë þ×¾−  þëîòêíô ñ"®ï ðò¼þ¼ë -  ¼¾îí− −òõ ð×ò - ï"½š³  
 −ëþ¼¾îí− ë” þ îí−³³ô ½êõ ð"ëê ñ"®ï îþîþ−½ -  ð"¼š³  
 −ëþþ¼ë ëš¼− ê½−¬ ð"ëê ñ"®ï ±êñõòïîí- ê¼ë - ®"š³  
 −ëþñêîô¾ ’−þô¾ þ"ë ëš¼− −í ê®îîêþ¬½êô ñ"®ï íò− -  íïîìí ð−ôñ³ -  ñêîô¾ öîþ×ï ½"ìô - ï"þ³  
 −ëþ óíþëê ó−−ìë” þöôñï þîê−ò¾  ¾¬−îîêëî−ñô ñ"®ï (ê−ò³í) - ì"þ³  
 −ëþöôñï óñî¾ô ë” þó−þõê í¾ô  ¬½¼þêšîë ð"ëê ñ"®ï −ïò×¾ê - ì"þ³  
 −ëþμîþë ë” þšì®−  êñêõôê−ô ñ"®ï ¾¬−îîêò−ëêþ - ¬"−þ³  
 −ëþíôñ¾  þ"ëðîð êð ½−òî¬ −ô×ìô ñ"®ï êò -  íðî³ −ôñ¾ ½"ìô - è"¼þ³  
 −ëþí¾ô óîìò  þ"ëö−ô−òë  ±ñ¼−š ,êšò−ôêš ð"ëê ñ"®ï −š½ô−ñ¾îþ− -  í¾ô þêë ³"î¾ ½"ìô -   î"¼þ³
 −ëþíòî−  êò−îî ,èþîë¾¼þõ ð"ëê ñ"®ï ±þ−îî¼è - î"×¾³ 

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

   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 
    718-362-8846 "חיים שיש בהם..."מינוט'יגע חיזוק שיעורים  5טעגליכע 

  Myrtle - 718-855-6900 654 בית הבתיםמיר פיקן אויף אייער תפילין און מזוזות בודק צו זיין און ברענגן צוריק בעז"ה אינעם זעלבן טאג. 
 718-228-4331חסידישע ת"ת אין בארא פארק פאראינטערסירטע שיקט אייער אינפא.  געזוכט א מנהל פאר א

 718-782-3138באס קיין טאהש * אויף שב"ק ר"ח תמוז  * עליה לציון הק' ברוב עם ער"ח ער"ש 

 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 

 ל.מ. 718-825-7972רופט  .א כולל בוקר נעמט אן אינגעלייט

  מלמדים קענען קומען אויפפיקן (געלע און גרינע) "השומרים קארטלעך"
 718-218-8917ביטע רופן פארן קומען  - 6:30און  5:00צווישן  4בעדפארד #  465אויף 

 12:25מוצ"ש  2:20פון וומס"ב: עש"ק  - 11:00מוצ"ש  12:30מיר פארן וועכענטליך פון לעיקוואד: עש"ק  - 347-578-3440 לעיקוואד/וומס"ב שאטעל
 646-267-0577רופט  July 4געזוכט א סאבסיטוט באס דרייווער פאר די וואך פון 

  .עסןמיט  ואא באנגעלצוגעשטעל  ,ערס כתה ח' מלמד פארן זומעקספיריענ ןכעט אועס ווערט געז
 mmm11206@gmail.comאדער אימעילט   718-596-6427מעי צו ורעזביטע פעקסט  .גוט באצאלט

 .מל 845-237-2471ו', דארף קומען צו פארן, גוט באצאלט, - קעמפ אין די קעטסקילס זוכט געשמאקע לעבעדיגע אינגעלייט פאר מדריכים כיתות ג'

 347-907-9165א  מוסד אין וומס"ב זוכט געלונגענע מדריכים פארן זומער, זייער שיין באצאלט. 
 845-304-9414רופט  4:45ביז  2:00א היימישע קעמפ און מאנטיסעלא זוכט א דעי קעמפ מדריך פון 

ל.מ. 347-677-2885א ישיבה אין סוואן לעיק זוכט אינגעלייט צו לערנען מיט בחרים במשך דעם טאג רופט 

 347-470-5385א מוסד אין וומס"ב זוכט א מלמד פאר קלענערע קינדער אדער א' ב' און  ג' רופט 
 #217 718-407-7460גוטע געלעגנהייט עס ווערט געזוכט מלמדים פאר א דעי קעמפ אין שטאט נורסרי קינדערגארטען אפטיילונג געשמאקע סביבה 

 347-850-2602א קעמפ אין סוואן לעיק זוכט א קינדערגארטן העלפער, דארף קומען צו פארן, גוט באצאלט, רופט: 
 845-402-8143באס דרייווער געזוכט פארן זומער דא אין וומס"ב, גוט באצאלט. ביטע טעקסט 

 347-539-0198ול אין וומס"ב. רופט שוין: דרינגענד געזוכט א באס דרייווער פאר'ן זומער פאר א מיידל סק
 718-534-0726געזוכט איינעם צו טראגן א פעקל יעדע פארטאגס פון וומס"ב קיין ב"פ רופט 

 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  - בן צו האלטן פאר א קינד א עווער עס האט געגrecorder  718-208-9986ביי די כינוס הרבבות אין עס נישט צוריקגענומען זאל רופן 
íð−ëê ³ë¾í  -  347-779-4004סט איר דערוועגן רופט יוואס קומט פון איינעם מערץ אויב ווי 1562$פארלוירן א טשעק מיט די סכום 
íð−ëê ³ë¾í  -  ל.מ. 347-878-6019פארלוירן ר"ת תפילין מיט נאמען ש.י.ק. רופט  

íð−ëê ³ë¾í  -  .לאזט מעס. 347-304-0056געטראפן א ענוועלאופ מיט געלט אין קיט"ל תהלות יואל מאנטאג שלח  

ë"½ôîî - 718-624-5800בעדרום בעיסמענט דירה מיט פענסטערס, דיינונג רום, קאך, וואש רום, גרייט אריינצומופן, ביליג רענט,  2א גרויסע שיינע  צו פארדינגען 
ë"½ôîî -  ,347-633-0332ן געגנט, גרייט אריינצומופן, ערטל/סקילמובעדרום'ס, מ 2און  1הערליכע ברענד ניי דירות 
ë"½ôîî - 6000 -12000 ל.מ. 646-926-0719ווערהויז ספעיס עוועיליבעל אין די נעווי יארד, רופט  ס"פ 
ë"½ôîî -  347-622-0400בעדרום פורנישד דירה, ביליג רענט, פארק/קלעסין געגנט. רופט/טעקסט:  1צו פארדינגען א 
ë"½ôîî -  718-782-9559 , 8 .סעק, מורטל/בעדרום חתן כלה דירה מיט גרויסע פארטש סקילמאן 2שיינע 
ë"½ôîî -  347-743-0580בעדרום דירה אין ניי וומס"ב, געאייגנט פאר חתן כלה. רופט:  1צו פארדינגען א 
ë"½ôîî - ל.מ. 718-781-7140נט פאר חתן כלה. בעדרום דירה, אין אלט וומס"ב, געאייג 2ען א שיינע גצו פארדינ 
ë"½ôîî - א צו פארדינגען  basement parlor  347-457-7343קורצע טורמין דירה,  פורנישד/נישט פורנישד
ë"½ôîî -  718-858-4177פלאשינג צווישן לי און בעדפארד  ףהערליכע אפיס אויצו פארדינגען א 
ë"½ôîî -  ,א שטוב פאר א אפיס צו פארדינגעןwalk-in :917-805-7877, מיט פענסטער גוטע געגנט. רופט 
ë"½ôîî - 2 bedroom apt in brand new elevator building, with porch (for sukkah) 347-903-6569 
ë"½ôîî -  ל.מ. 646-494-1719עדפארד/לינטש, רופט בעדרום דירה (אן דיינונג רום) ב 2צו פארדינגען א 
ë"½ôîî - 347-432-4649חדשים, מארסי/פאלאסקי,  12 -  6בעדרום דירה פאר  3ע צו פארדינגען א שיינע ניי 
ë"½ôîî -  אפיסעס צו פארדינגען איןgreat location 646-704-7115. אלט וומס"ב רופט 
ë"½ôîî -  347-557-5460נט, לאנגע ליעס, דיינעט, דיינונג רום, לינטש געג בעדרום דירה, שיינע קאך, 3צו פארדינגען א גרויסע  

ë"½ôîî -  347-263-0717בעיסמענט צו פארדינגען בעדפארד/פארק געגנט

ë"½ôîî -  347-452-1880בעדרום דירה פורנישד/נישט פורנישד צו פארדינגען. וואלטאן/טרופ געגנט.  1הערליכע ברענד ניי 
Bushwick - 718-218-5313 אויף בראדוועי.ס.פ.  14000ביז  1000ניי איבערגעבויט אפיס ספעיס פון  צו פארדינגען 

ë"½ôîî - Professional state of the art high end offices available for rent. Wythe/Broadway area. $1600-$1900. 718-302-1161 ext 203 



ë"½ôîî - Beautiful 1 bedroom apt for rent for choson kallah. Call 718-218-8121 
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 - 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  -  מער, אין א שטילע געגנט אין מאנסי, נאנט ויגע דירה צו פארדינגען אויף די ז'שטאק 2א הערליכע ברייטע נייע

 845-422-2326 בעדרומס, פלעי רום און ספרים צימער, ברייט און באקוועם. 5צו בתי מדרשים, גרויסע פארטש, 
−½òêô  - For sale - Private house on Bates area, 2924 s.f. on almost a 1/4 acre. 845-352-2040/347-304-1569 
−½òêô  - SUMMER RENTAL - 6 bedrooms. Big outdoors. First half. Can be divided into 2 separate apts. 845-459-7953  

−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  - Brand new condo for sale. Calvert/306 area 2750 s.f. 845-293-2239 L.M. with name 
−ñêîî èò−þõ½ - 845-352-2040בעדרום הויז, פאר דיטעילס רופט  5 פריוואטעארקויפן א צו פ  

¬òêôþ−¼ -  3הויז,  פריוואטעבעדרום  4צו פארקויפן א full bath 917-838-3333, רופט  

Chestnut Ridge - Beautiful 4 Bedroom, 3 Bath, House for rent for summer. 2400 SQF, Nice property, Call/Text 973-850-9607  

 גרענדוויא געגנט (מאנסי)–הייזער צו פארקויפן אין די וועסלי הילס
 845-608-1100פאר סיי וועלכע אינפארמאציע איבער די געגנט. רופט יואל יאקאב  

−"š -îîêþèò−ôîñë -  :845-774-5672עטליכע הייזער צו פארקויפן. רופט  

−"š -   347-633-2790ומופן שנעלע דיעל נאר ערענסט אינטערעסירטע  רופט ס.פ.אין עצי תמרים גרייט אריינצ 2100צו פארקויפן א גרויסע דירה 
−"š -  845-492-8889בעדרום דירה פאר די צווייטע העלפט גוטע געגנט רופט  3צו פארדינגען א  

−"š -  ס"פ דירה אויף  2000צו פארדינגען פארן זומער א פריוואטעBakerdown  845-783-3183גרויסע שיינע גראונדס, רופט  
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 - ל.מ. 718-222-3855 600$ע פרייז . נט אויף שבת פאר גאר ביליגצו פארדינגען א שיינע גרויסע פריוואטע הויז אין בעסטן געג 
¾ïð−þðîêîî -  בעדרום דירה אויף  2צו פארדינגען אHighland Ave  .ל.מ. 718-384-4004פאר א גאנץ זומער ווי אויך שבתים א גאנץ יאר 
¾ïð−þðîêîî -  718-781-2667בעדרום באנגעלאו מיט עסן  רופט  2צו פארדינגען א גרויסע 

îêñ¼½−¬òêô -  845-262-0425בעדרום הויז צו פארדינגען פאר שבתים. מנין מקוה אויפן פלאץ.  4א פריוואטע גרויסע 
îêñ¼½−¬òêô -  .347-645-5984בעדרום באנגעלאוס אין א בילדינג אין א קאנטרי.  2שיינע גוטע  3מציאה רבה! עס איז געווארן עוויעל 
èþîë½ñêõ .½ -  הערליכע לוקסעריעזע  3צו פארקויפןsummer homes  בעדרום'ס אין  6יעדע מיטLaurel Ledge 347-351-4708ן, רופט אפריים סעקש 
š−¼ñ öêîî½ - Few 2 & 3 bedroom bungalows available  for 1'st half 929-314-2870 
š−¼ñ öêîî½ -  347-831-6910באנגעלאוס צו פארדינגען פאר צווייטע האלב רופט  

−š½¬¼š½ñ -  646-824-2004'טע העלפט זומער. 2ם פריוואטע הויז אין די קעטסקילס פאר בעדרו 4-  3געזוכט צו דינגען א 
 Tri State Sewer  -  וואנעס -סינקס - מיר שטאפען אויף טוילעטס - sewer mains, 1000-783-718 .א.ד.ג  

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

- Schwartz Appetizing B.P. –  1011-851-718הערינגען.  דעליווירי צו די שולן/זאלן פון אייער שמחה,  אונזערעעס איז כדי צו פארזוכן די נייע טעם פון 
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 
 347-546-0958א היימישע אינגערמאן מיט א נייע מיני ווען, פלאץ פאר אסאך פעקלעך, גרייט ארויס צוטראגן אייערע פעקלעך (משפחה) צו די קאנטרי,  

  347-452-4554א אינגערמאן מיט א נייע ספרינטער נעמט אן טריפס פאר די זומער, רופט 

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

NS Locksmith -  ,מיר אינסטאלירן און פארעכטען: שבת שלעסערMail box locks, deadbolts :347-520-5608, א.ד.ג., רופט 
 347-370-9562נען אין וומס"ב /ב"פ ינס מוז וואועל עקספירימענעדזשער מיט אביס job siteגעזוכט א 

6345. studiorimages@gmail.com-633-Professional Product photography that makes your products sell! 347 - IO RSTUD 
A growing IT Company is looking for a FT IT Technician for immediate hire, Minimum 2 years experience required, email resume to: IToffer46@gmail.com 

 917-741-8315פט ן רואנדישגוטע קא  3500$ווען פאר  Honda Odyssey 2003  ן אצו פארקויפ
 347-693-4021ט רופ        2500$פאר     מיילס  Ford Taurus  K78 2007    א קאר צו פארקויפן 

 347-228-0156חדשים  3אדער  2איך זיך איבערנעמען א ליעס פון א קאר אדער א מיני ווען פאר 
 347-731-7204/917-478-7320פאר מיטוואך, פרייטאג חוקת, זונטאג, מאנטאג, דינסטאג בלק, רופט אינגערמאן מיט א מיניווען איז נאך עוועיל. 

Open a Chase business card and earn 85000 points after spending $5K in the first 3 months, call for a free application 929-399-6774 
 718-807-8384חדשים רופט  6ביז  3געזוכט איבערצונעמען א ליעס פון א מיני ווען פאר 

For sale 42 inch GE Monogram side by side built in refrigerator/freezer for good price 917-626-7251 
 ל.מ. 929-387-0201א אפיס אין ווס"ב זוכט א יונגערמאן פאר פול טיים, בעגינער אקעי, רופט 

 347-425-9480פן א גרעסערע צאל מעטרא קארטלעך ביטע רופט צו פארקוי - מעטרא קארדס



 


