
   éëåãéùí     
 ä"åîùàá óñåé äîìù á"ñîåå é"ð  ìàåé íåçð é"ð  ä"åî øòðôòì÷ á÷òé á"ñîåå é"ð 

 ä"åîùèéååàáà÷àé ïøäà íäøáà  é"ðé"÷óìàåå äùî é"ð  ä"åî áààø øùà  é"ðé"÷ 

áøä øòéàî óñåé á"ñîåå à"èéìù  
       øãðñëìà úáéùéá î"ø 

ìéååðàæ íééç é"ð  ä"åî øòáéåèù ïîìæ ìàéúå÷é à"èéìù á"ñîåå 

 ä"åîïééì÷ ïåòîù á"ñîåå é"ð  éëãøî á÷òé ÷çöé é"ð ä"åî ïäë íçðî ð é"é"÷ 

    èëàð êàåå      
 ä"åî ìàøùé íééçìòãðàî é"ð  

             ø"áä"ò ìøòá  
ä"åî ç"åî úéááñàøâ ÷çöé ìàøùé  é"ð496 Bedford 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå àâéô ìäåà ì"èé÷ èåàñ8  úéøçù8:30 

 ä"åî ìàåéáøéàî áøä ãòéøô é"ð  ä"åî ç"åî úéááì÷ðòøô äùðî ãåã  é"ð558 Bedford #3-B 
 åúøçîì î"éøáäå àâéô ìäåà ì"èé÷ èåàñ8  úéøçù8:00 

 ä"åî ÷çöé á÷òé ø"áóìàåå õèøàååù é"ð ä"åî ç"åî úéááùèéååà÷ôòì á÷òé ìàøùé  é"ð35 Heyward #3-R 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäåìàåé úåìäú ì"èé÷ 

 ä"åî àãåé ïúðåé ø"áéëãøî áåè íù øòéàî é"ð ïúçä"åîøòãðòìàä óñåé ïáåàøé"ðéúéáá , 123 South 8th #7-A 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå ïòöèéåå545 ãøàôãòá  úéøçù7:30 

 ä"åîïäëä ìàåîù ãåã  

      áìàìöá áøä õ"ë é"ð  
çïú  àðøåáãðî ø"åîãà ö"äâä - à"èéìù ãàøàúéáá , î"à 12 Harrison 

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå à÷ðéôñ44 ïðòô  úéøçù8:30 

 ä"åî éëãøî íåçð ø"áíééç âéìòæ é"ð  ïúçä"åîøòìãà íåìù ïøäàé"ðúéáá , î"à 773 Bedford #2-A 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù àøèééð7:30 

 ä"åî øéàî ø"áïîìæ äîìù ùèéååàáòì é"ð  çïú  ä"åîáìòâ ïäëä ñçðô é"ðúéáá , æ"åî 202 Ross 5th fl.

     úåðåúç      

íìô¾ ñîšî öî¾¾ ñîš       íñ× ñîšî ö³ì ñîš  
ñ îò−ð−ð−î îò−ëîþš ³ê ö−ôïíñ îòê ó−ðë×³ôó−þš−í îò−òë ³ñîñ× ³ìô¾ë ¹³³¾íñî êîë  

 þô×חיים צבי "ò        −           è"ë¼             ³þôלאה ’−ì³  

  לפ"ק י"ז סיון תשע"ו   ה' בעהעלותךיום ב

              
−þîí ö³ìí

    קאנטינענטאל      אולם ב           
íñ×í −þîí

  
  

  חנני' יחזקאל שרגא שמילאוויטש וב"ב                          וב"ב אביגדור קארנבלי        
  הזמנה פרטית ומיוחדת

  רוצה אני בשורות אלו להזמין בקריאה של חיבה, את כל או"א מקרובי, ידידי, וחבירי, 
 îîêñ−ô¾ ’−òòì ’ší−¬¾ הזמנות.    בכלללבוא ולהשתתף בשמחתי, היות שלא שלחתי 

ä"åî øàâðåà éëãøî ãåã ðé" ìàåîù äùî é"ð ä"åî éååòì éáö á÷òé é"ð 
  íìåàáìàéøòôîéà

ä"åî ïéåøá íééç á÷òé íäøáà ðé" ÷çöé äùî é"ð ä"åî ïàîøòä ïäëä ïøäà é"ð 
  íìåàáäùî ìàåéå

ä"åî ìäà÷ íçðî ìàøùé é"ð íééç é"ð ä"åî ñ÷åô òùåäé ïéîéðá é"ð 
  íìåàáéáö øúë

  מנחם פוקסהק'        נ"יגם אני אתכבד בזה להזמין את קרובי וידידי להשתתף בשמחת נכדי 

ä"åî áééì ïîìæ øòãðàìøòáà é"ð áàæ øéàî é"ð ä"åî øòééî íäøáà é"ð 
  íìåàáíäøáà úøèò

ä"åî àãðàá äîìù íäøáà é"ð éáö éìúôð é"ð ä"åî ÷éö àôéì è"åé 'éððç é"ð 
  íìåàá ñãøôàâéô

â"äøä ïàîãòéøô à÷öøéä éìúôð à"èéìù ìãðòî é"ð   â"äøä øòðøòì òùåé à"èéìù 
                                ìàéøèðàî øàîèàñ ì"èé÷ã î"øå õ"åî  

  íìåàáéáö ñãøô
ä"åî àãðàì ìùøòä é"ð 'éøà íçðî é"ð ä"åî ñàä ìãðòî óñåé ì"æ 

 äòùá éòååééä/ãøàôãòáå ùèðéì/ãøàôãòáî òñé ñàá5:45 
å9:00 å10:15  -  äòùá äøæç10:00 ,11:00íéãå÷éøä øçàå , 

íìåàáOcean Terrace 
1200 Ocean Pkway

úéèøôë ìá÷ì àð úåðîæä åðçìù àìù úåéä 

ä"åî øòðééø íçðî é"ð ÷çöé é"ð ä"åî øòâøòáðééåå øéàî é"ð 
  íìåàá àðøàùè úøèò- éñðàî äòùá ññàø/ãøàôãòáå èåàáàìàåå/ãøàôãòáî òñé ñàá5:00 

ä"åî éîøé' ÷éùèôå÷ é"ð éáö ìàåîù é"ð ä"åî øòììéî éáö ïàîñåæ øæòéìà é"ð 
úéèøôë ìá÷ì àð úåðîæä åðçìù àìù úåéä  íìåàá äøù éç úøèò- éñðàîá

 ו ותחי נפשכם !!!שמע 1און דריקט נומער  718-298-3717 מינוט 25שיעור נפלא בפרשת השבוע 

èê¬¾þ¼òêð μ³îñ¼íë 

−"ïöî−½  
"¼¾³î 

Jun. 23 ’½ôñ 
'16  

#12-224 

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  

íéðîæ 
þì¾í ³îñ¼4:14
íôìí ±ò 5:26

¾"þš öôï ¹î½8:35
ê"þè9:11
íñõ³ öôï ¹î½10:03
ê"þè10:27

³î®ì12:58
íñîðè íìòô1:42
íò¬š íìòô 6:05

í¼−š¾8:31
³"þ9:43

ìàøùé úøåáçàúééøåàå  

/àî÷ àáá ïéùåãé÷ 

 נט.פט. צח.ק: קא.



    íéìáà íåçéð     
  ע"ה  קעסטענבויםר יעקב הכהן ע"ה אלמנת ר' משה ב" פריידאאצל משפ' האשה החש' מרת 

  אשת ר' שמואל בנימין כף ו ,ר' שמואל ,יושבים בניה ר' יעקב -  בערך 3:00מהיום משעה 
 ערש"ק אחצ"ה ישב ר' שמואל בביתו בקרית קאשוי - בעדפארד  605בבית 

12:45





   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 

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

 845-422-3922, רופט: tutorsפאר מחנכים אדער  courseקריאה/כתיבה  multi-sensoryיונגעלייט! ווערט א קריאה ספעשעליסט, א פראפעשענאל 
  917-853-0781ביטע רופט:  - Kent (Clymer/Division)דינסטאג נאכט. ביי  minivanן א יאיך האב בטעות אריינגעקראצט א

 Goldberger's Catering. 845-243-3186וועמע פלאץ, , מיר וועלן אייך צושטעלן די סעודה, ווי אויך א באקיארצייט סעודה אין ק"יפראוועט אייער 
 Myrtle Ave. - 718-855-6900 654 בית הבתיםמיר פיקן אויף אייער תפילין און מזוזות בודק צו זיין און ברענגן צוריק בעז"ה אינעם זעלבן טאג. 

 ומיגע קאנטריס,מיר ווילן מודיע זיין פאר אלע אר - מאנטיסעלאו נ.י.  -פארסייט יונגל דעי קעמפ 
 5:00ביז  10:00זמני הלימוד  -אז אי"ה היי יאר וועלן מיר אננעמען קינדער ביז כיתה ה' 

Including: activities, swimming, meals, Transportation :515-999-6640. רופט 
 718-607-5244 יוסף האלצערמהודר'דיגע מזוזות, חשובע סופרים, גוטע פרייזן 

SKYBRO - your most Convenient Travel agency with 24 Hr cust. service 718.782.2002 
 347-385-2619, אן א באנג. גוט באצאלט. 4:45ביז  1:45נגעל קעמפ אין ס. פאלסבורג זוכט א מדריך פאר יונגערע כיתות, פון א היימישע יו

  718-851-1011קיין וומס"ב,  free Deliveryמיר האבן  - .Schwartz Appetizing B.Pמודעה פון  - שמשים/בעלי שמחות
סאך ערפארונג קען אייך בס"ד העלפן פארגרינגערן אויפן הארץ אדער פארבעסערן היימישע ווארימע טערעפיסט מיט א

 א שעה $50  347-817-1321מאמע/קינדער. הערליכע תוצאות. מרת פריעדמאן  - די פאמיליע לעבן פרוי/מאן 
  718.504.3526כתה ב' מלמד געזוכט אין א חסידי'שע ת"ת אין בארא פארק. ביטע פעקסט: 

 718-216-8382גוט באצאלט  ,גוט באצאלט, כיתה ז' ח' צוגעשטעלט באנגעלאו, עסן (נישט באנגעלאו)שעה א טאג,  3-4קע מדריכים פאר כיתה ה' געזוכט געשמא
Business for Sale - Restaurant and Simcha Hall - Great income. Bkr. 347-875-0512  

 347-915-4403א קעמפ אין פאלסבורג זוכט א קינדערגארטן מלמד, דארף קומען צו פארן. רופט: 
  845-414-0204. פעקס צו (אנגעהויבן פון אלול)א היימישע ת"ת אין מונסי זוכט עקספיריענסד כתה ה' און ז' מלמד פאר קומענדיגע יאר 

  ל.מ. 845-206-9470ן לעיק, דארף קומען צו פארן. עס ווערט געזיכט א משגיח פאר די נאכט שעות אין סווא

  347-965-1246א יונגערמאן איז גרייט צו לערנען מיט אייער בחור. רופט: 

 לאזט מעס. 347-599-1368שמש פאר די זומער וואכן, רופט: א ביהמ"ד ביי העריסאן/פענן געיגנט זוכט א 

  3474864745רופט  - גוט באצאלט - עקספיריענס פארגעצויגן - ד פאר זומער פאר א היימישע מוסד אין ווילאמסבורג -עס ווערט געזוכט א מלמד פאר כיתות ג

 347-668-7443א היימישע מוסד אין ווס"ב זוכט געלונגענע מדריכים אויפן זומער כל הקודם זכה , 

íð−ëê ³ë¾í  - 718-852-6351 .מיט א סימן )רדאראדליטש/העיוו( ריסאןגעטראפן געלט דינסטאג אויף הע  

ë"½ôîî -  917-676-9948בעדרום דירה, פארק/סקילמאן געיגנט.  1צו פארדינגען א הערליכע ברענד ניי 
ë"½ôîî -  917-960-0774. (דארף האבן א פלאן אויף נאכדעם)יאר  2אר בעדרום דירה פ 2צו פארדינגען א 
ë"½ôîî -  געזוכטground floor commercial space  347-451-4580ס.פ. פאר א סקול. ביטע רופט  1800-2000אדער ביהמ"ד פון בערך 
ë"½ôîî - Furnished apartment available for rent. Call 718-650-6520 and leave a message 
ë"½ôîî -  ל.מ.  646-881-8984יאר ליעס,  2שטאק ארויף ,גרויסע פארטש, קאך, דיינונג רום, דיינעט,  1בעדרום איבערגעבויעטע דירה אין אלט ווס"ב, 3צו פארדינגען א 
ë"½ôîî -  917-596-3682 .גרייט צו צאלן פאראויס רענט ,בעדרום דירה פאר יונגע קאפל 3געזוכט צו דינגען א 

ë"½ôîî -  347-512-0530בעדרום דירה, רופט:  1צו פארדינגען א שיינע  

ë"½ôîî - Furnished apt. on Taaffe Pl., (Park/Myrtle) to rent. 347-693-4061 l.m. 
ë"½ôîî - Brand new office space for rent, Walworth/Willoughby. Please call 718-522-5452 
ë"½ôîî - Brand new offices for rent. Flushing Ave. (Lee/Bedford) 2nd fl. different sized avail. 718-757-4190 
ë"½ôîî - 917-676-9948בעדרום דירה מיט דיינינג רום און פארטש. סקילמאן סט.  2ו פארדינגען א נייע צ 
ë"½ôîî -  ל.מ. 917-391-9916געזוכט צו דינגען א קליינע פריוואטע אפיס אין אלט ווס"ב, רופט 
ë"½ôîî -  917-270-8965ס"פ. רופט:  500אפיס ספעיס צו פארדינגען, קיעפ סט. בערך 
ë"½ôîî -  347-388-8079. טעקסט/רופט: 8בעדרום דירה, מיר האבן סעק.  3געזוכט צו דינגען א  

ë"½ôîî - עןפריוואטע אפיס אין געיגנט צו פארדינג util. & internet incl.  347-915-5350רופט:  275$פרייז 
ë"½ôîî -  718-791-6846בעדרום דירה  פאר א ענדליכע דירה. רופט:  2א  'טוישן'געזוכט צו  

ë"½ôîî -   908-718-1736מידלטאון סט. רופט/טעקסט  ,חדשים 8ביז  6בעדרום דירה פאר  3צו פארדינגען

ë"½ôîî - 700 ס.פ. פלאץ צו פארדינגען, גוט פאר אפיס- showroom  -347-541-7551 .אדער קליינע ווערהויז-סטאר  
ë"½ôîî -  917-226-6369בעדרום דירות צו פארדינגען.  2אדער  1הערליכע נייע 
ë"½ôîî -  347-957-0278בעדרום נייע פורנידש דירה מיט פארטש, טאפ פלאר, געאייגענט פאר חתן כלה,  1צו פארדינגען א 

ë"½ôîî - לאזט מעס. 347-414-1362כלה, רופט: \א נייע פורנישד בעיסמענט דירה צו פארדינגען פאר חתן 
ë"½ôîî - 893 Bedford Ave - 1600 s.f. store ground floor for rent also beautiful office space 1 flight up. 347-693-1600  

ë"½ôîî -  בעדרום קארנער דירה און די סאוט סייד געגענט גרויסע   5צו פארקויפן אDown payment 347-915-3177, רופט 



  ~ נאך איין טאג פארלענגערט~
 מעגא שיך סעיל

  Off 20% - 15%  אלע מענער שיך
excluding SAS             25% - 20%שיך קינדעראלע Off                                          7:30ביז  12:00שעות: פון  

ë"½ôîî - 2 Offices available for rent in the Brooklyn Navy Yard in a beautiful renovated private 
building. Spacious Lobby, Conformance rm & Coffee rm. Very quiet atmosphere. Text to 347-578-2614 

 −−òë"½ôîî  - For sale, 2 family house, 3 story, full basement, solid brick, 18x40 - 18x90 lot, gutted, Vernon/ Throop 
  Price $1.139M or best offer  eg. for quick sale.  Call 718-593-7171     גאס פון סאטמארע ישיבה 1 

 −½òêô- Private house for sale in  concord stunning colonial 4800 sf. ,.75 acre. Please call 917-843-3022 
 −½òêô-  845-517-4732ט פוביטע ר פול ביהכ"ס + פארטש.   2  -בעדרום דירה צו פארדינגן  3א הערליכע 
 −½òêô- Dolson Rd. Build your dream house on this .57 acre,. Shainie Kovitz lic. Re. assoc. broker Dira Homes 914-329-1958 

Chestnut Ridge -  צו פארקויפן א פריוואטע הויז, מיט אpool  845-397-7676אין בעסטן היימישן געגענט, רופט  

Investment-near Spring Valley shopping! Private house, multi family zoninig (MF2), $2,800+ possible income, cash only 239K. Nfisher845@gmail.com  
−"š -  845-782-7441רומיגע דירה פארן זומער. רופט:  4צו פארדינגען א

èþ¼ëò−ôîñë  -  347-351-2561בעדרום ,פארטש ,פראנט און בעקיארד צו פארדינגען אויף די קומענדיגע שבת, רופט  3א שיינע פרייוויט הויז מיט 
¾ïð−þðêîî  -  845-459-0628, רופט 7/5 ביז 6/28בעדרום גרויסע דייניג רום און פלעי רום ,פארטש /בעקיארד ,עוועל. פון  5א הערליכע גרויסע ריינע הויז מיט 
ð−þðîêîîï¾ -  347-675-2964בעדרום באנגעלאו, פול, דעי קעמפ, חדר   1בעדרום באנגעלאו און איין  2געווארן עוועל . צוויי הערליכע 

¾ïð−þðêîî - Taking your business up to the mountains for the summer? Rent space in the right 
location. 6,000 sq. ft. warehouse available for rent in Woodridge, NY. High ceiling + space that can 

be used for office. Available for summer and/or all year round. For more info, call 845.517.4732  
/š−¼ñ ¬−−îîSunflower  -  .347-782-2638בעדרום באנגעלאו צו פארדינגען, רופט  3געווארן עוועל 

ñ−¼ðò¼¬òîêô -  בעדרום באנגעלאוס פאר׳ן זומער! בעסטע  2און  1הערליכע קאנטרי האט נאך עטליכע
גראונד, ביהמ״ד, -ראונדס, פלעיגאר שיינע ג ".center oneגעגענט, נעבן וואודרידזש, געציילטע מינוט פון "

  Last Minute Special Price  Call Now: 718-387-4241 , אויפ׳ן פלאץ.poolנייע מקוה, הערליכע 
îêñ¼½−¬òêô -  3 347-450-9292 :רופט .בעדרום הויז צו פארדינגען פאר שבת  

ñ¼−îþ/îêñ¼½−¬òêô -  האלב וואכן   2בעדרום באנג. עוועיליבל פאר די ערשטע  2א שיינע)heated pool( :646-415-0244 רופט 
½ñ−š½¬¼š -  347-204-6032 :פאר פ' שלח, רופטבעדרום דירה אדער גרעסער  2געזוכט צו דינגען א 
½ñ−š½¬¼š -  845-783-8174וואכן.  3פאר די לעצטע  רויעל באנג. קאל.געזוכט צו דינגען א באנגעלאו אין 
½ñ−š½¬¼š -  917-653-6010, וכל הקודם זכה, (היימישע יונגע קראוד)בעדרום באנגעלאו  2צו פארדינגען א 
½ñ−š½¬¼š -  718-388-8406בעדרום באנגעלאוס פאר ערשטע העלפט זומער. ספעציעל ביליגע פרייז.  1צו פארדינגען צוויי  

Beirech Moshe Woodburn - 2 bed. Bung. fully redone available (pool side) for $6900 incl. washer/dryer / air condition in every room. 718-757-4183 

S. Fallsburg - For sale: House on Pinewood Rd. across satmar girls camp. 3 bdrm, 2 bath, full unfinished basement. $118K. Text 646 294 2063 
 Tri State Sewer  - וואנעס -סינקס - ילעטס מיר שטאפען אויף טו - sewer mains, 1000-783-718 .א.ד.ג

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

 917-828-5206פט ", רוauthorized dealer with extended warrantyפאר גוטע פרייזן " Brand Name Carriagesמיר פארקויפן אלע 
We will "shlep" up your packages upstate call now to reserve Country Shlepers  718- 812-0425  

 200עקס.  718-486-2456. (דארף קומען אין קאנטרי)איחוד קאנטרי זוכט א פול טיים מיידל סעקרעטערי פאר א גאנץ יאר 
 845-662-1416רייט ארויסצוטראגן צו די מאונטעס, רופט: פעס. ווען ג 15היימישע דרייווער מיט א 

  age 25+    347-669-0490יאר פון צופרידענע קאוסטמער'ס,  5 - ביליגע פרייזן  -נייע קאר'ן- Premium Car Rentalקאר'ס  פארן זומער 

Now buying Amex points. Call: 845-517-1233. Email: info@SellMyMilesNow.com 

 917-507-4516מיר וועלן אלעס טוהן פאר אייך, רופט  ?Credit Card Bonuses$ פון 5000ט איר אויך מאכן וויל
 917-272-6210(סוואן לעיק) טעגליך, גרייט צו באצאלט די מיניווען רענטל.  Lipkowitzגעזוכט א דרייווער צו נעמען קאונסלערס און א מלמד פון איחוד געיגנט קיין 

Hamaspik is looking for a Yingerman/bochur for the summer to be in Day Camp with a physically challenged young boy in Boro Park. 718-408-5401 

8021-930-microwave convection, call 347 –dryer  –washer -stove  -fridge  - MH Appliances Repair 
Seeking responsible woman for a full time office position at a Head start Program in Williamsburg. Please call 718-935-9848 Ext 1930 

Teacher Positions - Early Headstart Program seeks capable and dedicated individuals for our toddler class. No degree required. 347-309-6498 lv. msg. 

 $201-875-1422. טעקסט 150איז גרייט ארויסצונעמען אייער משפחה צו די קאנטרי אן קיין פעקלעך פאר בלויז  minivanא היימישע יונגרמאן מיט א 
 845-798-0118רופט:  .איחוד קאנטרי זוכט א מענער לייף גארד פאר די זומער

 347-743-2403פאר אלע אייער פלאמבינג געברויכן רופט שלמה בריסק 
For sale - 2003 Grand Marquise, 55K miles, leather seats, updated audio system. Call: 513-788-2238 

 845-372-6710וואס קען מענעדזשען אפאר ארבייטערס, גוט באצאלט.  handymanמיידל קעמפ זוכט א 
 צו באקומען אין אלע ספרים און סעלפאון געשעפטן -  Pocket Guideמאכט זיכער צו נעמען די  פארט איר קיין ארץ ישראל?

 347-907-9347מאונטעס, נאכמיטאג שעות. געזוכט א מענעדזשער פארן זומער פאר א סופערמארקעט אין די 
 Midtown Camera  185 Lee 8:30מיר זענען יעצט אפן יעדע נאכט ביז  -ס פאר קעמפ שירעמע  Totes wind proofמיר האבן די גרויסע  בחורים

 718-384-5427, רופט וואכן ן די זומעריאייער טאכטער א tutorטישער איז גרייט צו  Englishא עקספירינס אידיש/
 TRIP-845-419 )8747( : היימישע אינגערמאן מיט א נייע מיני ווען איז גרייט אנצונעמען טריפס און די מאונטען'ס, רופט

Looking for a girl full time sectary next to Williamsburg well paid please call 929-271-5396 l.m. 



Creative Office Space for Rent  
מארקעטונג אדער סיי וועלכע קריעטיוו ביזנעס  -פראגרעמינג   -וועב דיוועלאפמענט  -שרייב ארבעט  -גרעפיק דיזיין 

געהערן וא חודש אינטערנעט און אלע אפיס צ $750סערוויסעס. איר קענט יעצט דינגען אן אפיס דעסק פאר +
רמענט. מיט מיטונג רום ביי אפוינטמענטס. צוטריט צו אריינגערעכענט. הערליכע אפיס ספעיס און קריעטיווע אינווייע

 creativeofficecenter@gmail.com:  אימעיל צו נייע קליענטן און נאך פילע מעלות.

 
 

מיר האבן אריינבאקומען א נייע ריזיגע שיפמענט
 פון ווערייזאן פאונ'ס וואס ארבעט זייער גוט אין די מאונטענס

 tax included  א חודש $30אנלימיטעד פאר בלויז 


