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   Bedford #4-E 578ו "הי אברהם יצחק כהןר "אין שטוב פון מוה

  עד חצות הלילה6:00משעה 
גייט אויף סעיל לכבוד חנוכה אין אלע ספרים  "ספר הזכרונות משפחת גאנץ"דער אויסנאמס  בארימטער 

 !קויפט ווי לאנג עס איז נאך דא - $ 10 די קאסט איז העלפט פרייז בלויז , וואכן2יף ס או"ס אין וומ'סטאר

  
  
  

סעיל לכבוד חנוכה      
20 - 40% off on all brand name shoes in the store 

    7:00 - 12:00וועלן מיר זיין אפען ~ די לעצטע טאג ~ היינט  

  




Nov. 29  
'09 

#6-52  

 

Fax: 718-384-4631 
 

167 Rodney St. Men Department 



 

 

  #5 #1 פאר נייעס אין באריכטען  0055-873-718 קול נטרונא  
 845-783-2577:  רופט,נ"אינגערמאן איז גרייט צו לערנען ששה סדרי משנה לעי

 3#דערנאך # 1. ליסט קול מבשר לאטארי אפט,צו קויפן אין אלע געשעפטן    !2$מטבע לאטא 
 EXPERT   718-384-0007 רופט דעם , טיקעטTraffic/Movingווען איר באקומט א  

 718-237-1512 ס דרייווינג סקול'פאללמאן ביי !דאן באצאלט נישט דערפאר,  איר נישט די ראוד טעסטpassedאויב 
0222-350-718. etc, remote, Bumpers, Tail lights, Headlights, free estimate MirrorsZ Car Parts -A  

 917-817-0185  ם"א סופר סת"יהושע עקשטיין שליט' י ר" נבדק עRodney 152ד הגדול "ביהמב איר קענט איבערלאזן ביים מקווה איד -לין בו ביום בדיקת תפי

 - 347-268-1569 , וכל הקדם זכה,מע בעיסמענט פורנישד דירה פאר חתן כלה אין ברוקלין ווילאסעשיינע באקוו 
 - קליימער. בעד, פורנישד בעיסמענט דירה צו פארדינגען. בעד1 הערליכע, central a/c,לאזט מעסידש 718-387-8339 ,ן נאךו א, וואשער דרייער 
 - Office for rent, Bedford cor. Hewes. suitable for professional/medical office. appr. 1500 sf. 718-596-5100 x21 
 -  דירה שיינע,upgraded kitchen, all appl., painted & scraped  5  917-474-2665     8 .נישט קיין סעק-יאר ליעס  

 - 3טע שטאק'8 ,פ" ס1300$ , בעדרום דירה צו פארקויפן, Bedford/Wallabout ,315 $917-797-7302 ,פ" סא 
 - פ" ס900 ,שיינע נייע אפיס צו פארדינגען,  Nostrand ,)פרייוואטע אריינגאנג,)מורטל/פארק ,  central a/c heat, 1 fl. Up,  718-986-2703 
 - 325$) אן פענסטערס(בעדפארד / לי, ראדני,אפיס צו פארדינגען utill. incl.,347-385-6606:  רופט 
 - 917-652-1468:  רופט,אר אפיסעס פאר אפ צו צוטיילןך מעגלי,פלאץ פאר אפיס צו פארדינגען אויף טרופ  

 -  718-643-6033: רופט, גרייט אריינצומופן,לינטש./ בעד, בעדרום דירה צו פארדינגען2הערליכע נייע 
 -  )Throop& Harrison . bet(Wallabout 372 . Apt. Bed3  ,:004-:003Open house today  
 - 4 347-496-6609: רופט$ 2450   8 . נישט סעק)קליינע קיטשען( בעדרום דירה Open House Today 6:15-6:45 

Open house Today 1:00 - 5:00, Broadway Gardens- 646 Broadway cor Gerry, 3&4 bed. for rent, 718-522-4294 -  
 - שטאקן2 רומס אויף 7 ,פ" ס2600 ,דירה צו פארדינגען ,Nisson ct./Monsey Blvd. $2450  347-228-8825 

 -  יעצט געווארן עיוויל א פריוואט הויז איןseven springs 1 געגענט +acre,845-248-3346:  ערנסט אינטערסירטע רופט  

1�Million�$$$�life�insurance,�up�to�age�35�Male,�$26�a�month,�call:�718-288-3696�
Courses in basic computer skills and/or bookkeeping with QuickBooks 888-802-9066 

   medical  718-388-4737 אן דעם מען זאל דארפן נעמען בלוט אין אן K350$ ביז life insuranceמען קען יעצט קויפן פאר א קורצע צייט א 

LAST CALL: Graphics course by Baily Biederman starting next Monday, Limited slots available 347-564-5198 
NEW ITEM -  קומט פארזיכן די געשמאקע שווארמא .Bedford Ave 868 - GUSTO    

 718-637-6512 . גלאז אומזיסט פאר א גלעזער - JMB Optical  מעכטיגע סעיל ביי :היינט
 Time Plus 1800-906-6903x1 : רופט?ארעטי ארבעטער א טעמפ? א שליח?מסדר זיין? דארפט איר עפעס ארלעידיגן

301x718-977-5555: רופט, ן דאלער'ס אויפ' קארד חובות פאר סענטקרעדיטס אייער 'סעטלט

 347-907-4067 "זייער ביליג"שיין אין   ~ צפני קליין ~ גוטע שפילער פאר קלענערע שמחות
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718-907-1950  

 
 
 

  


  


  
  
  

  
  

  718-841-7077קול אבותינו   
  #25 בתי חיים דריקט 420וס באריכט פון צו ערהאלטן די סטאט

 24 #.  די פריערדיגע בולעטין באריכט עקסט– #23. טסבאריכט עק-די לעצטע בולעטין

  געזוכט  דרייווערס

 לכבוד חנוכה סעיל
  אשת חיל אויסגאבע סיפייד אין די אא קל

  נאר אויף די אידישע שפראך

5.00$  
  718-384-4190:   טאג נאכמי5:00אויב מען רופט ביז 

 לכבוד חנוכה סעיל
   אויסגאבע 'אשת חיל'א קלאסיפייד אין די 

  נאר אויף די אידישע שפראך

5.00$ 
  

  Restrictions Apply 718-384-4190      נאכמיטאג5:00אויב מען רופט ביז 


