
  .Darki Noam on the App 1500-506-718"ביטע רופט"   נעמט מיט די שכינהוערס! ודריי עחשוב "דרכי נועם"

   åøòèòå     μêîî¬−ô è−òîï ∞69 -∞88     èê¬¾þ¼òêð è−òîï ∞72 -∞81        èê¬−−þõ öè¼þ ∞73 -∞82  

−−ê î® ¬ò−−þõ ¼¬òêò öîê íìõ¾ô þ¼−−ê ö¼ò¼ðêñò−−ê ö¼×êòíìô¾ þ¼ 
 öõ−îê èòîòêôþ¼ð ê ¬ôîš"îôî−ë óî− þëð" íìô¾ −ð öîõ èê¬ ö−ê 

   éëåãéùí     
 )'יעקב יחזקיב"ר ( וומס"בנ"י  ùèéååà÷øàî ãåã ìàåîùמו"ה  נ"י óñåé ïéîéðá )יחזקאלב"ר ( ק"ינ"י  ìàåé øòååàøáמו"ה 
  )פנחסב"ר ( ק"ינ"י  øäòù óìàååמו"ה  נ"י äùî íéøôà )ליפאב"ר ( ק"ינ"י  ñàøâ éëãøî á÷òéמו"ה 
  )יודלב"ר ( ק"ינ"י  øòâðéæòìù íåçð øåãâéáàמו"ה  נ"י íééç ïåòîù )אברהם הערשב"ר ( ק"ינ"י  àèùðééåå áééì ïîìæ÷מו"ה 

    èëàð êàåå      
 ä"åîàôéì  

 ø"áóñåé ïàîãìàâ é"ð 
 ä"åî ç"åî úéááïàîãòéøô êåøá òùåé  é"ð185 Wallabout St #3 (Lee Gardens) 

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå áåçìàáâðéùàìô/éñøàî  úéøçù8:00 

 ä"åî ùéøòá÷éá é"ð  
áï à"èéìù ùåáòæòî ÷"ãáà ö"äâä  

ïúçáìàä éðéñ â"äøäèùøà"èéìù í ,Sunshine 
221 Ranch Rd Monticello NY 12701  

"éøáäå åúøçîì îáïàñà÷ äðçî 
 ä"åîåé àãåé òù ø"áêåøá ïàîãòéøô é"ð  ïúç  ä"åîïéåøáðäòù ïáåàø íééç é"ðéúéáá , 564 Wythe #8-A

     úåðåúç      
 )עקיבא יצחק"ר ב( מאנסי נ"י ñééåå áééì ïîçð מו"ה נ"י éìà' )הרב יעקב מיללער מיארמעב( טראנטא נ"י ìàøùé (éæéà)øòììéî ו"ה מ

 íìåàáõéååàçìéåå- éñðàî
230 Maple Ave 

ôåç äòùá ä7:00 à"èéìù õéðæéååî ø"åîãà øöçá 

 9:40בשעה  -בביהמ"ד פאפא  -שליט"א  משה קעסלער ע"י הרה"ג -   זהירות בכשרות -היום  - אירגון שיעורי תורה  

#13-250  

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

μêîî¬−ô íêþ 
"×ð ëê   ’½ô 16 .Aug  

     ï"¼¾³              17'  

íéðîæ 
þì¾í ³îñ¼4:55
íôìí ±ò 6:07

¾"þš öôï ¹î½8:57
ê"þè9:33
íñõ³ öôï ¹î½10:18
ê"þè10:42

³î®ì1:00
îðè íìòôíñ1:41

íò¬š íìòô 5:43
í¼−š¾7:52

³"þ9:04



בכה תבכה בלילה
חדשים צוריק האט מען פלוצלינג  3די כלה א יתומה מיט איר מאמע די אלמנה וויינען מיט א פארווייטאגט הארץ, מיט 

 חופה, אבער עס פעלט נאך אסאך געלט,ג ארום דארף מען גיין אונטער די עט 16 איןפארלוירן דעם ראש המשפחה, 
  העלפט ארויס מיט א סכום הגון, -רחמנים בני רחמנים  -אידן 

 (pick up also available) 347-585-8324רופט      אקעי, CCאקטעבל. טשעקס אדער דידטעקס 
 ן האבן ביום החופה!ידי כלה קען אייך אינז

 און צו א גוט געבענשט יאר וועט מען אייך מיט אייער משפחה פארשרייבן ,ג בלייבןילדושדער אבי יתומים ודיין אלמנות וועט אייך נישט 

 ס'סאנדער
בעקערי

  .דינסטאג און דאנערשטאג ןצו די קאנטריס יעד סמיר מאכן דעליווערי
  וערי ו$ דעלי$10 + 50מינמום ארדער איז 

 718-810-6634טעקסט  718-387-7411ופט ר





: • : • : • :   • : • : : • : • :   יארצייטן     : •
 −ëþ’−þê ë−−ñ ë” þ¼¾îí−  êšêþšô ñ"®ï (íôñ¾ −ò−èô) [¹−þì] - ð"×³  
 −ëþ¹½î− ë” þíðîí−  −š−òêñê½ −ô×ìô ñ"®ï îëîš - "ìô ¹½î− ³þîõ öë ½ - è"×š³  
 −ëþö³ò ¼¬ò ë” þö³òîí−  ñ"®ï ±−¾ë−−ê (−³ñõí)- ¬"ôš³  
 −ëþí¾ô ë” þþï¼−ñê  ðêô .í ð"ëê ñ"®ï ñíêîî (ö−®−õ¾îê) - ¬"òš³ 
 −ëþó−þõê öôñï ë”þ óìòô ¾−òêô  ðêþëô ñ"®ï ³î−ñèþô-  ó−þõê í¬ô ½"ìô - ì"õš³   
 −ëþöþíê ë” þ¼¬ò ö³ò ñîîêë¼þ¬ô ñ"®ï ö−þõñ−−í − -  öîþê íòìô ½"ìô - ê"þ³  
 −ëþóíþëê ë” þóîñ¾  μêëò¼šêñ ð"ëê ñ"®ï öêôñîê -  óíþëê ³−ë ³"î¾ ½"ìô - ¬"þ³  
 −ëþë−−ñ ¼¬ò  ê¾þêîî −ð−½ìô ñ"®ï þ¼ò−−ñš -  êñê−ëô ¾−þ¼ë ’þ −ð−½ìô -   
 −ëþ¾þ−í −ë® (−ò¾í) ë”þ ’−þô¾ ) ¬½êô ð"ëê ñ"®ï þ¼ñš−¬¾ (êšò−ôêš- è"ñþ³  
 −ëþ¹½î− ëš¼− ë”þ ñðò¼ô óìòô  ëîèêñèô ñ"®ï ö−ëîþ- è"ñþ³  
 −ëþëš¼−  êòêíê− ð"ëê ñ"®ï þ¼è−ò−−þ - ¬"ôþ³  
 −ëþöôñï þîê−ò¾ ë” þí¾ô  ±êñ½−îî½ ð"ëê ñ"®ï ½¼ò−õ - è"½þ³  
 −ëþðîð ë”þ −ë® ñêþ¾−  ëî¾¬−ðþêëô ñ"®ï èþ¼ëò¼¬þîê -  ðîðñ íñí³ ½"ìô-  ¼"þ³ 
 −ëþ−ë® í¾ô ë”þ š−ï−−ê šì®− ê ñ"®ï öêôð¼−þõ ¬½¼õ−−ò ð"ë -  ¬"î−ñ íò×í ½"ìô - è"®þ³  
 −ëþóîñ¾ ë”þ ðîð  −îñ½êîîô ñ"®ï ö−þõñ−−í- ¬"®þ³  

 --------------  
 −ëþ½ìòõ ¾¬êô ð"ëê ñ"®ï ö−−¬¾ò¼¬×−ñ - ó−ñ¾îþ− - è"¾³  

 öèþêô èê¬¾þ¼òêð- ëê í"×  
 −ëþñêîô¾ ë [öîêè]” þ−òõì  êþî½ô ñ"®ï öí×í -  öîêè −êí ëþ ö³îì - öë ñêîô¾ ’þ ½"ìô  −òõì -  è"¼¾³ ê"ð 

 −ëþ’−¼¾− óìòô  [½’þîðè−ëê ’þ]ë” þšì®−  êšêþšô ñ"®ï-  ’í îðë× ó−þîêë ½"ìô - ¬"ò¾  
 −ëþ¾−òêô óìòô ë” þñšî−  ðêþè−ôï ð"ëê ñ"®ï ±−îîþîí −îñí - í"×š³  
 −ëþí¾ô  ó−òêñ½ ±"ôîð ñ"®ï [þ¼ô−òêñ½] -  ë"òš³  
 −ëþþ×¾− ëîð ë”þ ¾îë−−ñ íðîí− ’−þê ëî¾¬êñïô ñ"®ï -  šð® þ¾ëô ½"ìô-  í"òš³ (’ïë ê"−î) 
 −ëþñõêš ëš¼− ë” þóíþëê  èþîë¾¼þõô ñ"®ï ö−ë¼¬ - ¬"òš³  
 −ëþñêþ¾− ë” þμþ−ë  ëîš−ñšêï ð"ëê ñ"®ï - ¼"š³  
 −ëþ’−ð¼½ ë” þ¼¬ò ö³ò  ñ"®ï −ïò×¾ê -  þ¼ò−¾ïêñêîî ï"¾þ ñ¾ î½−è -  ê"þèí ð−ôñ³ - è"¼š³  
 −ëþþ−êô ë” þñêšïì− "®ï êèîñè (êñ½ôîë) èêþõ ð"ëêþ ñ - ¬"õš³  
 −ëþóíþëê ó−−ì ë” þ−ñ³õò −ë®  š½ò−ñ ð"ëê ñ"®ï ±−îîêþêí (±−¾õêþ) -  ê"®š³  
 −ëþëš¼− óñî¾ô ë” þ−×ðþô ëêï  èþ¼ëô¼ñ š"ðëê ñ"®ï ö−−¬¾òþîê -  ëš¼− ³î¼î¾− ½"ìô -      ¬"®š³ 
 −ëþ¹½î− ðîð ë”þ −ë® ’−þê ë−−ñ  ±−òô¼þšô ô"þ ö³ì ñ"®ï š−ñêô- þ³ (ì"×ë îê)¬"   
 −ëþíðîí− þîðè−ëê  ö−ñëîñ ±"ôîð ñ"®ï - ð"×þ³  
 −ëþþï¼−ñê ë”þ ¹½î−  êñ−¬½îêô ñ"®ï ë−−ñþ¼èò−ê - è"òþ³  
 −ëþðîð  ñ¾−ô¼¾õ −ô×ìô ñ"®ï þ¼ññêòš - è"½þ³ 
 −ëþþ−êô ëêï  ñ"®ï èþ¼ëò−−¾-  ¾¬−ëîòþëë ó−òêñ½ ñíšð ëþ- î"¼þ³  
 −ëþñê−òð  öê¾¬−þë ð"ëê ñ"®ï öíêïò¼šò−õ - ê"õþ³ 

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

   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 

    718-362-8846 "חיים שיש בהם..."מינוטיגע חיזוק שיעורים  5טעגליכע 

 ביינאכט 9:45ביז  8:15עס וועט אי"ה זיין א שערער אין קיט"ל תהלות יואל יעדן מאנטאג, דינסטאג און מיטוואך פון 

  Myrtle Ave - 718-855-6900 654וריק בעז"ה אינעם זעלבן טאג. בית הבתים אייער תפילין און מזוזות בודק צו זיין און ברענגן צ קעטסקילסמיר פיקן אויף אויך אין די 
  $.100א ראה"כ אין ב"ש וועט מאכן פאר אייך "תיקון הרש"ש" וואס האט געהאלפן ארויסצוגיין מן המצר 

 $845-570-2905) רופט מ. פריעדמאן 850עס איז אויך דא אמעגליכקייט צו מאכן תיקון עונות כללי לויטן האריז"ל (
   3.50$גרעסטע אויסוואהל פון ספרים פאר מתנות אנגעהויבן פון  אכטונג מלמדים, מנהלים:

718-387-2650פאר הספרים  -, 13$נועם אלימלך ב"כ בלויז  55$ש"ס ובלכתך בדרך בלויז  - ספעשל
 347-558-8238ל. צו לייגן טיילס, שעלווינג, מאכן ווענט וכד' פלאמבינג, עלעקטריק, אלע סארט קאנסטראקשן גוטע פרייזן, יוועע הענדימאן

 845-608-5024 וואכן) 3ז נישט זיין אלע ו(מאין וויזניץ קיימישע לעיק חדר.  תבא) -תצא - (שופטים וואכן  3געזוכט סובסיטוט פאר קומענדיגע 

 יצחק ליכטענשטיין -  The Runner 347-563-7028 ווי אויך קאר סערווס רופט: messenger serviceפאר אלע אייערע שנעלע און פארלעסליכע 

Dining room furniture for sale due to moving in new condition  call 347-546-8053 

 929-257-6924רופט  .א מוסד אין וומס"ב זוכט א באס דרייווער דארף אויך קענען מענעדזשען
  845-570-2905. רופט מרת פריעדמאן ען ק.ק. אויך אויפן טעלעפאן)(מיר נעמ$ א נאמען 42 -שפרעכט אפ עין הרע א.ד.ג. "מיט בליי" 

ח. "נגעלייט פאר ענגלישע טיטשערס אויפן קומענדיגן יאר תשעאיאין וויליאמסבורג זוכט היימישע  ת"א ת
 347-775-2899נגעלייט וואס זוכן נאכמיטאג ארבעט. רופט אי פאסיגע געלעגנהייט פאר מלמדים און

 איר קענט איבערלאזן ביים מקוה איד אין ראדני אדער אין קליימער סט.,-מזוזות בו ביוםבדיקת תפילין ו
  AM9:00 190 Wilson #A-8אפען יעדע טאג פון  ווי אויך קען איינער קומען צו אייך אנדערהיים אראפנעמן די מזוזות,

 917-817-0185/718-388-3199נבדק ע"י הרב יהושע עקשטיין שליט"א סופר סת"ם, 
íð−ëê ³ë¾í  - 845-352-6576/845-517-7208געלאזט א פעקל ביי מיר אין ווען אופן וועג פון ב"פ קיין וומס"ב ב' ראה ביינאכט  איינער האט איבער 

ë"½ôîî -  204עקס.  718-486-0219בעדרום דירה עוועיל. ביי בעדפארד/מורטל. רופט  2ברענד ניי 
ë"½ôîî -  347-743-0580רופט:  .זבעדרום דירה צוגענגליכע פריי 1צו פארדינגען א 
ë"½ôîî -  917-559-8252ס.פ. רופט  7500ס.פ אויך צו פארדינגען א לאט פון  2900צו פארדינגען א לאט אויף וואלווארט 

ë"½ôîî - פעיס/דירה צו פארדינגעןאפיס ס Bedford/Park  347-263-0717נט געג 
ë"½ôîî -  ס"פ צו פארדינגען אין די 1500ווערהויז ספעיס בערךNavy Yard :ל.מ. 646-543-3092. רופט 
ë"½ôîî -  בעדרום פורנישד דירה פון  2צו פארדינגען א שיינעAug 917-202-4281יאר צייט רופט  1. פאר  

ë"½ôîî -  ל.מ. 718-384-7335נג רום גרייט אריינצומופן . ובעדרום דירה מיט דיינ 1צו פארדינגען א גרויסע  

ë"½ôîî - ל.מ. 347-618-1650דרייער, וכל הקודם זכה, /ריגע שטאק, נייע וואשערעוועיל. ניד ענטילעמעבעדרום דירה אין ק 1כטיגע עגרויסע ל 
ë"½ôîî -  347-835-1461פרענקלין/פלאשינג, ס.פ. אפיס ספעיס,   350-ס.פ.  400-ס"פ  900צו פארדינגען  

ë"½ôîî - :ל.מ. 347-875-8076אין דירה מיט עלעוועיטאר ביי בעדפארד/פארק געגנט -צו קויפן א גרויסע וואלק געזוכט 

ë"½ôîî -  שטאק ארויף מיט פענסטערס  1ס.פ. קענט/ פארק,  350צו פארדינגען בערך  רום אפיס 2הערליכעutil. incl. 718-593-7171 
ë"½ôîî -  347-525-8429ש  דזדליטרא/העריסאן צו פארדינגען, גוט פאר פלעי גרופ,א שיינע ביהמ"ד 
ë"½ôîî -  718-384-0587בעדרום וואלק אין דירה, פורנישד/נישט פורנישד צו פארדינגען, רופט  1א 



ë"½ôîî -  917-952-7826נט, גוט פאר חתן כלה אדער אפיס, בעדרום בעיסמענט דירה צו פארדינגען, דיוויזשאן געג 1א נייע 
ë"½ôîî -  929-427-9647  )מארסי/העריסאן(, קורצע/לאנגע ליעס הופער ט בעיסמענט, גאר ביליגע פרייזבעד. פורנישד נייע דירה ניש 1צו פארדינגען

ë"½ôîî -  300-500, פרייז דעסק 2-1- אפיס אין געגנט צו פארדינגען פלאץ פאר  $util. & int. incl :347-915-5350. רופט 
ë"½ôîî -  347-452-7637עיסמענט פורנישד דירה געאייגנט פאר חתן כלה, טאג/וואך/חודש אויף ווילסאן סט. בעד. ב ½ 1צו פארדינגען א הערליכע 
ë"½ôîî -  347-645-4340. רופט: 8'טע שטאק. נישט קיין סעק. 5בעדרום דירה, העריסאן/וואלאבאוט,  3צו פארדינגען א 

ë"½ôîî - A 2 desk bsmt office to rent at 666 Flushing (option for 1 desk) 917-588-5422 sales@luxuryonair.com 
ë"½ôîî - Brand New 1, 2 & 3 desk offices available in the Homery building 347-915-1804 

ë"½ôîî - Park/Tompkins -Private office /space for rent 2 big rooms small back yard approx. 650 s.f. full parking spaces 347-661-9330  

ë"½ôîî - Office space for rent Broadway (Hopper/Keap) 300 s.f. 718-387-0400 # 204 if no answer L.M. 
ë"½ôîî - Storefront for rent DeKalb (Skillman/Franklin). Please call 347-528-9578  

ë"½ôîî - A brand new 1 bedroom first floor furnished chusen/kallah apt for rent on Skillman 
(Park/Flushing). Has a backyard, and utilities included. 201-503-5714  - Also available short term.  

ë"½ôîî - Warehouse 20,000 s.f. avail. for rent can be divided to 5,000 s.f. Call 917-697-4907 
ë"½ôîî - Beautiful 2 ½ bedroom apt. for rent. New building. Spencer/Willoughby area. 718-522-7099 
ë"½ôîî - Spacious office space for rent. Please call 718-522-7099  

ë"½ôîî - Brand new 1 bedroom furnished and unfurnished apartments for rent. 718-522-7099 
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 - 1 bedroom apt. for rent, Ross St. Call: 718-234-5900 x 221, or email: katec.kaymanagement@gmail.com

ë"½ôîî - Brand new luxury office suites available, Clymer St. (Corner Division), 
Staring from 100 s.f. up to 950 s.f. utilities, Conference room included, Staring 

price $500. Please call/Text: 347-770-6655 Or Email: Rentals@YYrealtygroup.com 
−¬−½ −½þ¼¾ï - For sale Large 2 family house  in Greeneville around the cor. from shul needed full renovation asking $225K. 201-509-2552 
Passaic NJ  - 2-3000 s.f. Warehouse with a possibility of an office to lease in. 845-662-5462

Investment Properties in Elizabeth, Union, Plainfield NJ at 50-70% off Market Value!! Signup at 347-470-0932 

òêô−½  -  בעדרום  5צו פארקויפן א ברענד נייtown house 845-641-6331קאר גאראדזש און בעיסמענט.  2בעד. דירה. מיט א  2, מיט א ליגעל  

−½òêô  -  צו פארקויפן הערליכעsemi-private town houses  (הייבט יעצט אן צו בויען)845-262-0149 
−½òêô  -  845-645-3623ביה"כ, גרויסע פארטש, צו פארדינגען פאר שבתים.  2בעדרום דירה,  3א שיינע גרויסע  

−½òêô  -  אויף רומיגע דירה 5א שיינע .Weiner Dr 845-548-9107 .צו פארדינגען אויף די וואך שב"ק/אדער וואך  

−½òêô  - ס"פ,  1000ס"פ + בעיסמענט  2200ס ווערט יעצט געבויעט קאנדאוס עUnion Rd 347-768-2769. רופט  

−½òêô  -  845-587-7522ביה"כ, צו פארדינגען פאר וואך/שבתים. רופט:  2בעדרום דירה,  3א שיינע  

ô−½òê  - Beautiful 4 bedroom house kitchen dining room play room for rent for the weekends. 845-608-9663  

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

−½òêô  -  Brand new town house for sale Cedar area 1,300 s.f. Each floor, 2nd & 3rd floors divided in 
two 3 bedroom apartments + first floor 1,300 s.f. Unfinished space + basement and attic. 917-246-0291 

 - Airmont new construction  2 ואטע הייזער נייע פריוavail    אין צענטער פוןAirmont  845-397-0906נאנט צו שול רופט  - Airmont new construction  

House in Chester next to NITRA Yeshiva Asking $224,000 GLILOS REALTY. 845-648-3313 yoel@glilos.com þ¼¬½¼¾¬ -  

−"š -  845-774-8406יהמ"ד הגדול צו פארדינגען פאר שבתים/וואך, רומיגע דירה קעגן איבער ב 4א פורנישד 
−"š -   845-239-6353רומיגע דירה, רופט:  7אויך א  -רומיגע דירה  צו פארדינגען פאר שבתים  5א שיינע  

−"š -  רומיגע דירה. שיינע  6צו פארדינגען פאר שבת כ"ו אב /וואךgrounds סענטראל .A/C  :845-774-2601רופט

Summer house in Woodbury Colony, 3 Bedroom - 2 Bath, Asking $200,000 GLILOS REALTY 845-648-3313 yoel@glilos.com −"š -   

îîêþèò−ôîñë -  רומיגע דירה אויף  9צו פארדינגען א שיינעDuelk Ave  718-483-4229רופט  

îîêþèò−ôîñë - Beautiful 6 room house for rent, best location, ready to move in, section 8 ok. 917-471-0313 

îîêþèò−ôîñë - Magnificent home with in-ground pool in the heart of Blooming Grove! Go to www.28virginia.info  

èþîëèò−ôîñë -  347-461-8943/718-387-2975בעדרום דירה אין די נייע דעוועלאפמענט עוועיל. פון ה' שופטים ביז א' תבא,  5א גרויסע 

Single Family House on Rt 52 Cor. Lock Sheldrake, Asking $112,000  GLILOS REALTY 845-648-3313 yoel@glilos.com èþîë½ñêõ -  

½þ¼š−¼ ö−−õñê -  718-782-0793ביז סוף זומער רופט  בעדרום דירה 3צו פארדינגען א 

¾ïð−þðîêîî - בעדרום באנגעלאו מיט עסן מקוה ביהמ"ד  3אדער  2ן א צו פארדינגעpool .347-422-7164 
š−þðñ¼¾ šêñ -  בעדרום הויז   4צו פארדינגען אA/C, linen, washer dryer , next to T&C :718-926-0325. רופט 
îêñ¼½−¬òêô -  $347-515-2136 א וואך. 1500בעדרום הויז אין וועוועלי גארדענס מיט נייע אפליינסעס און נייע פורניטשער.  3הערליכע ברענד נייע 

ö¼ñîš½ íòìô/èþîë½ñêõ .½ -  347-262-0663זומער רופט  ףביז סו בעדרום באנגעלאו  פאר גוטע פרייז פון א' שופטים פאר 1צו פארדינגען א שיינע 

š−¼ñ öêîî½ -  A private house in the Yeshiva Gedolah/Maywood Estates area for rent week/weekends. 347-460-0672



Retail store job opportunity 
A busy children’s store located in Williamsburg, is looking to hire a well-organized 

Yingerman, with a touch of Humor, and great communication skills, to manage the stores 
day to day operations, major job roles include, Sales and service people, and to keep the 

store organized. 
Please email resume to: wynjob@gmail.com, or call 347-585-9314, and leave a message 

Royal Family Shoes 1152 Route 52 Loch Sheldrake 12759 845-434-5185 
  49$ -29$מיידלעך שיך  -פרויען 

 און נאך. ,האלבע שיך Ecco - Imac - Wizford : האבן מיר  א גרויסע אויסוואהל פאר מענעראויך 

š−¼ñ öêîî½ -  845-426-0023בעדרום מאביל היים, גרויסע גראונדס,  3, גראונד פלאר, נעבן וואסער, אויך א דירהבעדרום  3צו פארדינגען א 

ñ−îîò¼ñ¼-  בעדרום דופלעקס דירה פאר וואך/שבת,  3א לעכטיגעlinen  .718-986-7377+ צוגעשטעלט 
±−òï−îî ³−þš/š−¼ñ ¼¾−ô−−š -  845-641-6331בתים, רופט בעדרום דירה אויף ש 3צו פארדינגען א 

½ñ−š½¬¼š -  געווארן עוועיל. אdouble room  אין דיLake House  האטעל פאר דיweekend  347-581-5358 קינדער) 6(פאר א משפחה מיט 
Woodridge - 4  ,8סעק בעדרום הויז צו פארדינגען נעבן ביהמ"ד מקוה קאנטרי OK ל. פון יעוועSep 1   :ל.מ. 845-356-6567רופט  

Investment Opportunity! 14 Br 7 bath Fixer upper on Gibber Rd. Close to וויזניץ שטעטל (w Shul/mikvah) potential 
of beautiful summer home. Ideal for Shabbatons. $269K. United Hudson Realty Brokerage 845-590-0690 

−ôê−ô  -  בעדרום דירה, אין  2צו פארקויפן אMasada 2  (נעבן דעעש) לאזט קלארע מעס. 516-900-3507ערנסט אינטערעסירטע רופט 
 Tri State Sewer  -  וואנעס -סינקס - מיר שטאפען אויף טוילעטס - sewer mains, 1000-783-718 ..גא.ד  

 איז שוין ערשינען! צו באקומען אין ספרים און סעלפאון געשעפטן תשע"ז Pocket Guide פארט איר קיין א"י?

Looking for a professional chef for catering,  send resume to: ikoshercatering@gmail.com 

Now buying Chase, Amex, and SPG points. Call: 845.517.1233. Email: Info@SellMyMilesNow.com 

 646-450-3441רופט:  wholesale צו פארקויפן ליקוי חמה גלעזער פאר
Ortmayer – 718-875-7995 - אז מערס וע זיין פאר אלע אונזערע חשובע קאסטימיר ווילן מוד

 Williams Ave. cor. Stanley Ave 855 : די נייע אדרעס איז. פטומיר האבן געמ
 אברמי קרויס –מנחם מענדל קרויס    Plenty parking available,  Delivery available everywhere. לאלע אונזערע סערוויסעס זענען עוועי

Schwartz Appetizing B.P. – רי צו די שולן/זאלן פון אייער שמחהעדעליוו 1011-851-718רופט  ןצו באשטעל 

Paying top $ for SPG and all other points  888-502-0335 points@luxuryonair.com 
Heimishe mosed in Wmsbg looking for a Building Manager, experience a must. Leave detailed message; 718-384-8292 

USA     •     E. Israel     •     Canada     •     London     •     Europe 
 ס צו פארדינגען/פארקויפן פאר ביליגסטע פרייזן  נכשר'ע סעלפאו basicגרויסע אויסוואהל פון 

M&H Comm.             160 Lee Ave.              718-797-2668 
  לאזט קלארע מעס. 347-693-2687א מוסד אין וומס"ב זוכט א ענגליש טיטשער, רופט: 

 845-418-3331פאר געלט אקציעס וכדומה וומס"ב ק"י רופט:  קארד מאשינעןצו פארדינגען קרעדיט 
Selling on Amazon? Looking for a reliable supplier in China? Use the experts with years of experience! 
Send full details to info@supplierstrust.com and we will contact you. - full factory information released. 

In home training instructor 1 on 1, corrective condition, strength training, postural assessments, Call/text Levi 929-430-1769/347-836-9558 

Finance mngmt co. seeks EXPERIENCED EXEC to run local operations. Requirmts: 
thorough understanding of business financials/reporting, exceptional ppl skills, 

managerial/leadership skills, solid financial bg. Email resume to: exec@mainstreetgroup.us 
Commercial Real Estate Loans - Mortgages - Business Loans - Private Money… 

“We Have a Huge Selection of Excellent Profitable Cash Flow Properties For Sale”  
888-218-5752                 www.TheVentureCapitalGroup.com 

Seeking someone with experience in construction/real estate industry to overseeing a construction project great pay for the right candidate 347-687-9143 

 


