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    èëàð êàåå      

 ä"åî áàæ ÷çöéá óñåé áøäøòéàî é"ð  ç"åî úéááøòöèéôù ãåã ïøäà áøä éìùà"è 555 Bedford #C-4 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù ÷éðôåæ íéëøáà8:45 

 ä"åî íäøáà ø"á äîìùïàîôéå÷ é"ð  ïúçä"åîùèéååàáòì àáé÷ò ïøäà é"ðéúéáá , 827 Bedford 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù íéìäòö7:50 

 ä"åî íäøáà ïúðåé ø"á áåã äîìùøòãéåå é"ð  ïúçä"åîàãåé ñçðôóëé"ðéúéáá , 278 Wallabout St. #3-B 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù ñðòãøàâ éì ì"èé÷8:15 

 יוקהננו להודיע שמשך ימי הקיץ יתפללו ערש"ק מנחה וקבל"ש בזמן הדלה"נ בד - דיוויזשאן  182 קהל שערי חיים יעמרינג

 9:30בשעה  -בביהמ"ד קהלת יעקב פאפא  - שליט"א  ישעי' אשר אנשיל ווייס גהרה"ע"י  -   הן עם כלביא יקום בענין -  היום - אירגון שיעורי תורה  

שיעורי מלאכת שמים הקצר בהרי 
 מתחיל ביום ב' פ' פנחס' ה'קעטסקילס

 250$המחיר  - שיעורים 10בעזהש"י יתקיימו 

 845-608-5024 לקרואלהרשמה נא 

ïîô³ ð"−Jul. 1 ’½ôñ 

#11-221 

¬−−ï ¼þ¼ðòê −ð ¬í¼ï ’³îòî³ì’ öîê ’ó−×îð−¾’ þêõ–−ð −−ë èòîñ−−¬õê ’ñ−ì ³¾ê’ 

šñë μêîî¬−ô 

âøåáñîàéìéåå- :ñìé÷ñèò÷718-384-4190 Fax: 718-384-4631
           ô"á- çåì øåáéöä                  éñðàî-        øåáéöä ìå÷        ìàåé úéø÷ 
           718-303-4300                   845-425-1313                845-662-3137     



 ñãééôéñàì÷   -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 
 Hewes 845 325 0062 170ווער עס האט געגעבן מעות קדימה קען עס אפנעמען ביי אונז אין אפיס  ספרי החוזה מלובלין זי"ע:

 347-470-5385היימישע מוסד אין וומס"ב זוכט א באס רבי, אויך צוהעלפען ביי די קלענערע קינדער, 
 347-630-1711בער סופר סת"ם :ונטענס, רופט אלעזר גרומא פאר בדיקת מזוזות אין די

 718-483-0638אוועקצוגעבן לשם מצוה א טשיינע קלאזעט, זייער גוטע קאנדישאן, מ'דארף אליינס אויפפיקן, רופט 
 718-387-6584/347-436-5898 ,ספרים שאנק- גוט פאר קינדער שטוב )hanging(אויך פורניטשער  section beige 3אוועק צו געבן  

 516-670-5823בחנם!   - מראה מקומות / חיפוש לספרים /מקורות / כל התורה כולה 
 845-662-4403רופט:  ,ן וואדבורןיגעזוכט  א אסיסטענט קינדערגארטן מלמד אין נייטרא יונגל קעמפ א

 845-608-5024דרייוער צו דרייוון א באס יעדן אינדעפרי אין קיימישע לעיק, רופט  CDLגעזוכט א 
 $347-304-0449, 500, וומסב"ג -שבתים, צו/פון פאלסבורג  5קינדער, פאר  4מיט  חהמשפא וועג געזוכט, פאר 

 מיר וועלן אראפקומען צו אייך אין קאנטרי -  845-775-8249 בית הבתים - דוב זיידה פאר מהודר'דיגע מזוזות פון היימישע סופרים, 
 718-782-3138שב"ק * לסדר 'יזל מים מדליו' *  צוריק אי"ה מוצש"ק נאכן געזעגענען,  באס קיין קרית טאהש אויף

 845-535-9725און דיינונג רום סעט צו פארקויפן, רופט:  ,א כמעט נייע מעסטער בעדרום סעט
ë"½ôîî  -  בעדרום דירה צו פארדינגען ,ריזיגע פארטש, 3נייע לעכטיגע גרויסע (Domsey)   845-328-0107, waterviewestate@gmail.com 
ë"½ôîî - Office space on Broadway / Berry, 3500 s"f. Call 718-878-3805 x 109 
ë"½ôîî  - 2 Bedroom apt for Rent Penn St. / Bedford Ave. Call Artex Mgmt 3474367576 
ë"½ôîî  - 917-586-1647רופט:  (ווייט עוו.)בעדרום דירה צו פארדינגען, דושינסקיא  4סע א גרוי  

ë"½ôîî  - Small office available for rent In New Williamsburg, Call: 646-479-8170 leave message 
ë"½ôîî  -  917-696-4566בעדרום פורנישד דירה צו פארדינגען פאר חתן כלה, רופט:  1א 
ë"½ôîî  -  917-922-6622 :רומיגע דירה פאר א ענליכע דירה אין מיטן געגענט, רופט 4צו טוישן א 
ë"½ôîî  -  שיינע אפיס רום צו פארדינגען אויף ספענסער)incl. utility & internet( 212-920-6705 :רופט 
ë"½ôîî  - 917-523-9015ט/ טעקסט געזוכט צו דינגען א פלאץ פאסיג פאר א פלעי גרופ,  אין נייע וומס"ב, רופ 
ë"½ôîî  -  ס"פ  2100צו פאקויפן אduplex  ,718-599-7700'טע שטאק, גאר גוטע קאנדישאן, גרויסע פארטש, 8'טע 7דירה

ë"½ôîî  -  אויף וואלאבי/מארסי,   -בעדרום דירה  3צו פארדינגען א קליינעAffordable Brokerage 347-460-5635 
 −−òë"½ôîî  - 146יסעס צו פארדינגען הערליכע אפ Spencer St    :917-642-1401רופט 

−½òêô  -  גרויסעhi ranch  ,הויז צו פארקויפןdead end , בעדרומ'ס 8,בעסטן געגענד, Bate ,אויף א דריטל עיקר possible income.  845-406-1470ל. מאסטער 
−½òêô  - Newly renovated house for rent on Dolson Rd. please contact 845-445-5777  

−½òêô  -   בעדרום דירה צו פארדינגען פאר  2אJul. Aug. אין ,bates  :845-426-1830געיגנט, רופט 
−½òêô  -  2  נייעcondos  ,845-213-7456וואס גייט יעצט ווערן געבויעט אין הארץ פון מאנסי צו פארקויפן פאר א גוטע פרייז 

−½òêô  -  845-596-9790רה מיט גרויסע קאך צו פארדינגען פארן זומער, רופט בעדרום די 1א נייע 
−½òêô  -  צו פארקויפן אTown House  גרייט צום בויען אויףMorris Rd  7300  ,845-579-5588רופט (צוגענליכע פרייז אויב פאנדס עוועיליבעל), ס"פ 
−"š  - ל.מ. 949-478-3761אדער לענגער, במשך זומער  \וואך\שבתים  צו פארדינגען א שיינע גרויסע דירה אין בעסטן געגענד פאר 
−"š  -   בעטן, סענטראל  8רומיגע דירה פאר שבתים,  6צו פארדינגען אA/C 845-774-2601 ,שיינע גראונד 
−"š  -  845-537-1196רומיגע דירה  צו פארדינגען פאר שבתים/וואך, רופט:  7א שיינע גרויסע  

š−¼ñ öêîî½  - 845-788-5253לטע באנגעלאוס צו פארדינגען פאר צוגענליכע פרייזן רופט געציי 
 Tri State Sewer  -  וואנעס -סינקס - מיר שטאפען אויף טוילעטס - sewer mains, 1000-783-718 .א.ד.ג

 אומגלויבליך! פארפאסט נישט די איינמאליגע דיעל! עוועליבעל בלויז געציילטע טעג!
Lock your Energy Rates for 6 Months. ConEd 5.57 kwh. National Grid .31 per term NYSEG 4.26 - Call 347-374-1767 

LAWYER   Accidents, Slip & Fall Injury, Medical Malpractice & More. Howard Kagan, ESQ. 718.258.8080   מיר רעדן אידיש 

Credit Repair - We Will Repair Your Credit That Will Give You a Credit Score Of 800,  Call For Free Consultation 800-209-8530  

2005 Pontiac van for sale, DVD, power and leather seats, 130k mile $3200 call 347-871-2676  

  fluent in English & Spanish ,347-534-7692טויגליכע אינגערמאן מיט עקספיערנס איז געווארן עוועלבעל פאר א פול טיים זשאב 

718-213-3005  - roofing - repairs - skylights - gutters - waterproofing - brickwork - 5 Boro Roofer 

Hertz Car Rental Vouchers 1 for $50, 7 for $290, 718-290-4604. Age 25+ 

Investment: 4 Family in Spring Valley, Price $449K. Net income 54k. 10%CAP, 21% COC. Equivest Realty 845-459-6019 Leave message 
M&T ROOFING –  קאנטרי/קאלאני, טשעקן אייער דאך, און אויפשטאפען  קומען אראפ צו אייך איןמיר  )1ספעשיל

 1845-781-0058ופט יעצט  ר .345$פאר בלויז  אינסטאלען עטיק פענ'סמיר  )2ספעשיל  ,75$די גאדער'ס פאר 
1107-404-late hours, 718 -Washer , Dryer ,Fridge ,Stove, A/C  Same day  - Appliances RepairApplex   

Locksmith -  5608-520-347פארט איר אין קאנטרי? מאכט זיכער אז אייער טיר איז גוט פארשלאסן, מיר אינסטאלירן און פארעכטן אלע ערליי שלעסער, נ. סאנדעל 
 917-791-0307, רופט: milesאון  pointsמיר קויפן 

  EZvoice - Klingo        1800-864-2323פרייליכע מעלדונג פון 
  ס, פארטי'ס, א.ד.ג,איר קענט באשטעלן ביי אונז, סיי וועלכע אדוועדטייזינג און מודעות, סעיל

 מיר האבן אן אפדעיט פון די לעצטערע נומבערס פון אלע היימישע געגענטער.
יקן קאלס פאר אייערע ווי אויך האבן מיר א ספעצעילע סיסטעם אויף אידיש, ווי איר קענט אליין ארויסש

  ד.ג,משפחה, צו מעלדן אייער שמחה, טיי אווענט, בר מצוה, שידוך, חתונה, שבע ברכות, א.
 800-864-2323פאר גאר ביליגע פרייזן ביטע רופט  פלענס. Unlimitedווי אויך האבן מיר גאר גוטע 

Job site manager 7:30 to 6:00, nice pay. 
no Sundays, Please call: 347-370-9562 



 

 −ëþö½−ò þ¾ê ë” þë−−ñ íðîí−  ïþ−ë ð"ëê ñ"®ï öíêïò−îî¼ñ -  ñî¼ò öè ½"ìô - ¬"×þ³ 
 −ëþóíþëê ó−−ì ë”þ −×ðþô ê½−¬ ð"ëê ñ"®ï ö−−¬¾ò¼þê - ëî−ðþêë ,êîë -  ½"³ì ð−ôñ³ -  óíþëê −þëð ½"ìô - ê"ñþ³  

 −ëþöòìñê ñîê¾ ë” þóíþëê −ïò×¾êí ð"−ë þëì ñ"®ï íõ− ó−ñ¾îþ−ë ó - î"½þ³ 
 −ëþ μîþë ìò þ"ëí¾ô ðîð  ñ"®ï þ¼¾−õ -  ðî¼î ëî¾¼þõ ,öê−¬¾−õ ,¹þêð×ñ−ô ð"ëê - ¬"¼þ³  
 −ëþó−−ì ñêþ¾−  þ"ë−ë® í"−þê  ¾ïð¼−ñ ð"ëê ñ"®ï ½¼×−−ð - ó−ñ¾îþ− ³îë−³ò ½"ìô - ï"®þ³  

 ---------  
 −ëþš−ï−−ê šì®− ë” þþô³−ê  êš¾¬îïô ñ"®ï -  í¼î¾−íî ³î¼−ò®í ½"ìô - ½"¾³  

 èê¬¾þ¼òêð– ïîô³ î"¬  
 −ëþó−−ì ë” þí¾ô  ñ"®ï þ¬¼ ’ö - ìô” ’ší ì"íîê ½ - (î"¬ë þëšòî ð"−ë þ¬õò¾ ê"−) è"š³ 
 −ëþíôñ¾ ë” þðî¼½ô  ñêõþ ½−òî³ ð"ëê ñ"®ï −½êõñê -  ê³îëþð êì¾ô ½"ìô - ê"½š³  
 −ëþ¾þ−í −ë® ë” þšì®−  ëîþêëï ð"ëê ñ"®ï ¹−¾ -  í¾ô ìô¾−í −ëê - ð"¼š³  
 −ëþ½ìòõ  êšêþš −ñîðèô ñ"®ï ½¼ðñêè - ¬"õš³ 
 −ëþ’−þê ¾îë−−ñ ë” þíìô¾ ) ñ¾−ô¼¾õ ±"ôîð ñ"®ï óê¬¾þëñí (ðêþë -  ïòê®ô ì"ðí −ëê - ê"®š³ 
 −ëþ¼¾îí−  ðþêèêëþê¾ ð"ëê ñ"®ï - ¬"þ³ 

 −ëþþï¼−ñê ¹½î− ë” þí¾ô  š−þêï ð"ëê ñ"®ï (šð® ¬õ¾ô) - ¬"−þ³  
 −ëþöòìî− ë” þëêï ö−ô−òë  ñ"®ï ±¬−õ¾ −îñí ëê¬ ð"ëê -  −ê×ï öë ½"ìô - ñ"þ³  
 −ëþñêþ¾− þ½−ê ë” þ−×ðþô  êòñ−îî −ñîðèô ñ"®ï ö−ñþ½−ê -  ñêþ¾− ó¾ ½"ìô - ¬"ôþ³  
 −ëþëêï  ±¼îî¼¾ñêë ð"ëê ñ"®ï þ¼ôôêí -  ëêïí ³¾−þð ½"ìô - è"òþ³ 
 −ëþëîð þ×¾− óíþëê ë” þîí−ñê  ó−ð¼þ ,ðê−òîí ð"ëê ñ"®ï èê¬×−−ñ -  ì"ðí ð−ôñ³ - ð"òþ³  
 −ëþë®íðîí− − ë” þöî¼ô¾ í¾ô  ê−òêë ð"ëê ñ"®ï ±−îîþîí ñ"è½ - í"òþ³  
 −ëþþï¼ñê ë” þμñô−ñê ) ê¾−þ ð"ëê ñ"®ï óîñë½−−îî (š−òðîþ - ìô” μñôñ íò¾ô ½ - ¼"þ³ 
 −ëþšì®− ’−ëî¬ ë” þþ−êô  ïòê®ô ñ"®ï ö−ëîþ (ëîèêñè) -  ì"ðí ö³ì - ï"õþ³ 
 −ëþëš¼− í¾ô ë” þþï¼−ñê −ë® ñ"®ï ö−þõê½ (−³−ë öë)  êòþêôêšô - ¬"õþ³  

 --------  
 −ëþñêþ¾− ë” þóíþëê  þêîîðîðêò ð"ëê ñ"®ï ï−−þèòî− −îñí - ð"¾³  
 −ëþí¾ô ðîð ë” þëêï þï¼−ñê ¹−ò¾¬¼þšô ñ"®ï ó−îëò¼ïêþ - ³îëîìþ -  ¬"×¾³(ð−ë îê)  

 −ëþóþô¼ ë” þ íôñ¾ šì®− ó−ñ¾îþ−ë ê³þš −þî¬ò è−íòô ñ"®ï ê−îñë - ð"ñ¾³ 

å øòèòå  μêîî¬−ô öè¼þ ∞69 -∞84            èê¬¾þ¼òêð è−òîï ∞67 -∞82           èê¬−−þõ è−òîï ∞66 -∞79 

 

  )גאלדהי"ו ( זלמן לייב שווארטץר' 
  מאנטריאל –ני"ו  נחום בערהחתן: 

  )שעהנברויןהי"ו ( יודא לייב לאובר' 
  ק"י  – שתחי' חנה גיטל: הכלה

 

  הי"ו ןראובן חיים נתנאל כהר' 
  )ראזענבערג( –ני"ו  נפתלי צביהחתן: 

  הי"ו יצחק אהרן טעללערר' 
  )וויינגארטן( – שתחי' ליבא: הכלה

 

Attention Graduates: Are you seeking a position in a field where you can make a difference in 
people’s lives? A Com Hab Coordination office position might be just what you are looking for! Help 

individuals with special needs. Our office is located in Boro Park with access to the Williamsburg/ 
Boro Park bus. We offer excellent pay, great benefits, and a friendly working atmosphere. Please call 

718-854-2747 X 125 OR e-mail: b.friedman@humancareservices.org to schedule an interview

Looking for a warm-hearted girl or woman to help out with 3 children in New Williamsburg  
Mornings from about 8:30 -10:30 & 4:30 to 8:00 pm.  Nice pay,  Please call:  917-741-1938  

Looking for a full-time secretary for a busy business in 
new Williamsburg. Experience in QuickBooks a must. 347-728-0270  

  yarnזיידענע גארטל  100%. אויך yarn, No more tangles, No knotsבעסטע גארטל 
 String Attached, 718-909-0768צו באקומען ביי 

Weekly Rental - 2&3 bedroom new bungalows, across The Raleigh Hotel, - Also a 4 bedroom 
winter house per week/season/year, section 8 ok, Call: 718-633-3449 or 845-548-0211 

  געזוכט א פרוי ביי מיר אינדערהיים צו בעיביסיטען און טוהן הויז ארבייט,
  347-645-0382שעה א טאג, רופט:  5אג, בערך פון מאנטאג ביז דאנערשט

Order your "Professional Tenoyim Album / Baby Album" for שבת נחמו   and get a 10% discount, 
we also do "Personalized Photo Calendars .(תשע"ו) "Call: 347-460-3111 

Free Cotton Candy For All Your Kids  
Check out this week Shoppers Route page 10-11 for locations & hours 

Harris - magnificent private 3 bedroom house Attached to Lipkowitz bungalow colony available weekly/half 
summer. Bedding & towels incl.  מנין/מקוה/דעי קעמפ אויפן פלאץ Please call or text 917-284-7315 

  ?Magic shaper exerciserט איר שוין פראבירט די הא
It’s time to give it a try  347-766 רופט-TRIM (8746)    $22     free delivery  
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212-444-9955

חברת מספקי מזון

  718-907-1950

ö¬−−®þê− 
 −ëþí¾ô ë” þíôñ¾  êšêþš −ñîðèô ñ"®ï −þêí−ñêš- ë"õ¾ 
 −ëþ¹½î− ë” þí¾ô 
 −ëþöòìñê ë” þ¹ñêîî  ¾¬ê¾¬îë ð"ëê ñ"®ï š−ñêô- ï"ô³ 
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Last chance for  שבת נחמו  

Chusen baby albums by Photo Pro 646-543-7742 

2 Days Sale Wed. & Thu nothing withheld! 
 R. Rosenfeld  718-852-6787 

Looking for an intelligent, efficient person. High school grad. Must know Quick books 
WORD, EXCEL . Willing to train. Room to grow. Please call 718-486-7898 

Seeking Headstart Teacher in Williamsburg, BA with focus on Education , 
Yiddish speaking, Fax resume: 718-514-8823 or Email: LLanda@yeled.org 

United Academy Early Headstart is seeking assistant teachers. 
Please Call: 718-935-9849 x 1931 

UAI Early Headstart seeking warm and devoted individuals for our infant and toddler 
classrooms. Please call 718-935-9848 1931 

Bookkeeper/Receptionist, full time, for large Heimishe company next to Williamsburg, 
transportation provided by company. 718-418-1000 x 227 

Hamaspik is looking to hire a P/T or F/T female Service Coordinator to work in the Williamsburg office. Associates 
degree necessary, Yiddish speaking and driver license a plus.  Email Resume to: Shechter@Hamaspikkings.org 

Professional office looking to hire bright ambitious full time individual, great opportunity, 
Please call: 718-930-8948  

Multi girl heimishe office in Williamsburg is looking for a full time employee, 
possible to start part time please call: 347-699-3589 leave message 

Looking for a full time security in an office in Williamsburg, graduate preferred, 
Please call: 646-294-1001  

Full time position is avail for a mature graduate in a multi-girl office. Heimishe environment, 
Williamsburg location. Contact 718-483-3990 L.M. 

Home Care Agency seeking full time girl for Williamsburg office. Must have excellent communication and 
people skills. Great opportunity. Please email resume to hdubinsky@commhealthcare.com or call 845-738-1863. 

Looking for efficient full time secretary wmsbg office 
Email: sara@a1mobileusa.com or call 347-678-3354 

Full time position is avail for a mature graduate in a multi-girl office. 
Heimishe environment, Williamsburg location. Contact 718-483-3990 L.M. 

M&D Door & Hardware is looking for a full time young, energetic girl. Will train. 
Please call 718-285-0540 and lv details. 

 

  347-587-0858אויפן גאס, רופט:   buggaboo beeכטן (דינסטאג) א געטראפן נע -  השבת אבידה

  347-374-1427וואכן צוריק, לי/ראסס געיגנט, רופט:  3 -2געטראפן א שייטל אין א שאפינג בעג  -  השבת אבידה

 347-793-4057ן , חלות, און נאך, מיר דעליווערBrownie barsקיפעלעך,  Gluten freeיעצט דא צו באקומען היימישע פרישע 

  347-598-3727רופט  Luvs diapers, $33 a case, free deliveryצו פארקויפן  

  646-305-4862צו פארקויפן צוליב מופן, וכל הקודם זכה  excellent condition" מעסטער בעדרום סעט 39א 

  סעדשלאזט קלארע מע 347-586-2333בעביסיטינג זוכט א יונגע ווייבל אסיסטענט, רופט 

  $011-972-52-714-2609 א נאכט, 50, פאר די גאר ביליג פרייז פון a/cהערליכע לוקסוס דירה פאר וויקאציע, אלעס ניי, מיט וואש מאשין,  - ירושלים

  718-237-4014בעדרום פורנישד דירה צו פארדינגען רופט: 1ליכטיגע נייע  - וומס"ב

  לאזט א מעס. 718-782-0392\ 718-486-3041דינגן רופט רומ'יגע פורנישד דירה צו פאר 4  - וומס"ב

  845-425-4150צו פארדינגען פארן זומער, פאר וואך/שבתים, לעבן א פארק, רופט:  .Phyllis Terrרומיגע דירה אויף  4א  -  מאנסי

  845-213-9949ף די וואך, אלעס צוגערישט, נאנט צו אלעם, בעדרום פרייוועט הויז צו פארדינגען אויף שבתים אדער אוי 5אדער  3הערליכע ריינע  - מאנטיסעלא

  347-723-9202אפאר באנגעלאוס צו פארדינגען אין א היימישע קאלעני, גוטע געיגנט, שיינע גראונדס, פול, דעי קעמפ, זייער גוטע פרייז   - ליבערטי

Swan Lake Resort - ,718-413-6751/  718-435-6492 באנגעלאוס עוויליבן פאר די וואך, הערליכע געיגנט  

Country Park -  718-360-7331'טע העלפט זומער, גוטע פרייז, רופט 2צוויי באנגעלאוס עוועיליבעל פאר די  

   COMMUNITY CONSULTING - 517 Flushing 522-0200אומר ועושה בעז"ה.   צום מאקסימום, Lease Renewal 8סעקשאן 

 The Tichel Place 718-302-4905 ביינאכט 10:00אריינגעקומען  הערליכע שיינע נייע טיכל פאר מחותנ'סטע און כלות   מיר זענען אפען ביז  

  347-461-2887/  718-384-4623היימישע עקספיריענסד בעביסיטער איז עוויל. בייטאג אדער באנאכט אין אייער הויז, , 

  347-385-9695שעות, רופט פאר נאכמיטאג  sales ladyא סטאר אין ווס"ב זוכט א 

  388-6906-/782-7009-, רופט: Slot ,warm, loving & caringהויער'ס פלעי גרופ יעצט עווליבעיל פאר די זומער  stimulated & popularבעסטע 

Surgical Stockings   און אלע ערלייsupporters  ,דורך אינשורענסFree Delivery :4161-388-718 , פעקס: 0017-254-718, רופט  

Perms  :718-599-7302פאר יונגלעך דורך פ. שיק ביטע רופט  

  
 


