
   åøòèòå      èê¬òêô è−òîï ∞34-∞44       èê¬½ò−ð −−ò¾ μ−ñè¼ô ∞31-∞43       μêîî¬−ô è−òîï ∞29-∞43  

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

   íéëåãéù     
ö³ìí −ëêö³ìí íñ×í −ëê 

  )יעקב מרדכיב"ר ( ב"פנ"י  ïàîìò÷ ïåéöðáמו"ה  נ"י íçåøé )פישלב"ר ( ב"פנ"י  õèòîðééèù øéàî ãåãמו"ה 
  )נחב"ר ( ב"פנ"י  êéìáøò á÷òéמו"ה  נ"י ìùéô íéøôà )אברהם שמואלב"ר ( וומס"בנ"י  ïàîøòáìéæ êìîéìà ùøòäמו"ה 

  øåçáä øæòéìàø"á ìàåé ø"á ìãðòî ééèíéåáìè é"ð  ì÷ðòøô íìåà  

  øåçáä íäøáà ìàôøø"á äùî äîìù ìãðàî é"ð  ïåéøôà (àðñàø÷)  

  øåçáä ìàåé éëãøîø"á ìàåîù äùî øòâðéøãìàâ é"ð  ñééãàøàô ãøàôãòá  

  øåçáä íåìùø"á ãåã ìàùâàåå é"ð  çîùú çîù  

  øåçáäà÷öøéä éìúôð ìàåé ááøä á÷òé øòâøòá à"èéìù  çîùú çîù  

    èëàð êàåå      

  ä"åîá÷òé øòâøòá é"ð  
áï õìà÷ùéî ã''áà ö"äâä à"èéìù 

ïúç ùéìòñ ã''áà ö"äâä à"èéìù , íìåàá çîùú çîù ãò11:15  éðá ìù äåöî øáä íà ãçéá 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå õìà÷ùéî146 éðãàø   úéøçù8:30 

     úåðåúç      
 )פנחסב"ר ( נ"י ùèéååàñà÷ðéô íééç מו"ה נ"י àãåé )כתריאלב"ר (נ"י  ùèéååàìåøèñ íäøáà äùîמו"ה 

   íìåàáàâéô ñãøô

ע"ה בת הגה"צ שמואל זאנוויל גאלד ז"ל  הענטשא היללערשל האשה הח' מרת  הקמת מציבה
  ,3:00קר"י בשעה בבביה"ח  היוםי"ה תקיים איאשת הרה"ג חיים הילל  היללער שליט"א 

 בדיוק, 1:15באס יסע מבעדפארד פענן בשעה  

  מודעה משמחת! די נייע עידית ויקרא שוין אין די געשעפטן ב"ה!

#14-137  

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¬òêô êþš−î
×"í þðê   ñ’½ô 12 .Mar  
     "¼¾³ì              18'  

íéðîæ 
þì¾í ³îñ¼6:00
íôìí ±ò7:12

¾"þš öôï ¹î½9:33
ê"þè10:09
íñõ³ öôï ¹î½10:44
ê"þè11:08

³î®ì1:06
íñîðè íìòô1:42
íò¬š íìòô5:15

í¼−š¾6:59
³"þ8:12



איר האט חידושים ארויסצוגעבן/ איר ווילט  מחברי ספרים און מוציאי לאור.פאר  בשורה טובה
 איבערדרוקן א חשוב'ן ספר/ אבער מען דארף עס נאך איבערגיין.

  איז גרייט אנצונעמען יעדע סארט הגהה לויט אייער פארלאנג. מגיה מומחה א
  קעפלעך צולייגן □מראי מקומות □הערות והארות  □שיפור הלשון  □תיקוני טעות  □

  איבערטייטשן לשה''ק/ אידיש /ענגליש. אא''וו. □עריכת מפתחות  □
 ar9954706@ gmail.com אימעל אדער 347-688-3964רופט שוין 

  פרייליכע נייעס
שוין דא צו באקומען אין אלע ספרים געשעפטן די נייע אויג פארכאפענדע 

  ט"ע יובוך וואס וועט אייך האלטן געשפאנד די גאנצ
  הוצאת מזרח -איך וועל געדענקען 

 איך וועל דיך ראטעווען (והצלתי)ארויס געבער פונעם אלעמען באקאנטן בוך 
 718-871-8652הפצה ראשית שירה 



: • : • : • :   • : • : : • : • :   יארצייטן     : •
? - μñôí îí−šð® öëμñôí îí−¾ê−  í"¼ - í"½¾ ê"è  
õ - −ëþþï¼−ñê  èêþõë ô"ô ñ"®ï - ¬"ò¾  
? - −ëþö³ò  þ"ëñêîô¾  þ−ôï−î®ô ñ"®ï −îñí -  íôñ¾ −ò−èô ñ¾ îò³îìô - è"−³  
? - −ëþí¾ô  þ"ëí¾ô ñ−¾êô  ñíêš½ô ñ"®ï - ¬"×³  
õ - −ëþþîðè−ëê þ"ë þîê−ò¾  êòîñè ,ö−¬¬òê¬½òêš ,ê¬õê ð"ëê ñ"®ï êþš -  íòî−ð öî−šš ½"ìô ö³ì - ì"ñ³  
õ - −ëþšì®− ë” þþï¼−ñê  ëîëñô ñ"®ï êþ−õ¾ -  öèôí ¹ñê ½"ìô - ê"¼³  
ë - −ëþëš¼−  ±−¾êþëôêð ,ö−¾¬êþêš ð"ëê ñ"®ï - ð"®³  
ê - −ëþöî¾þè óíþëê ë” þó−þõê ò×¾ê ëî¬−šô ñ"®ï −ï -  š"í¾¼ë ñ¾ î½−è - ê"×š³  
ë - −ëþó−−ì ë” þðîð  ³õ® ,þ−ôï−ê −òëþô ñ"®ï −õ¼ñîëê -  ó−−ì ³ô¾ò ³"î¾ ½"ìô - í"ñš³ 
? - −ëþñê−òð  ó−ñ¾îþ− −ô×ìô ñ"®ï î×ñîô - ê"òš³  
õ - −ëþ¹½î− þ"ë í¾ô  −³ñõíî/ñê−³îš− ³þî³í ñ¾ ð"−ëë î"íê ð"ëêþ ñ"®ï öíêí - è"½š³  
ë - −ëþñêîô¾ ï êòñ−îîô ñ"® - í"½š³  
? - −ëþšñ¼ï íðîí− êþ"ë ñ×−ô ñê−ì−  îîêñ½−òê¬½ ð"ëê ñ"®ï -  ëíïí ð−ëþ ½"ìô - ì"¼š³  
ê -−ëþ ¾îë−ñ ’−þê þ"ë þï¼ñê  ðñ¼õ−−ò/¬ê¬¾−−ò ð"ëê ñ"®ï ¾¬−îîêò−ëêþ öí×í -  íôñ¾ ³þêõ³ ñ¾ îò−šï - ì"¼š³  
õ - −ëþ¹ñêîî  μêëò¼õêô ñ"®ï μêëò¼ð−−þë - ¬"õš³  
õ - −ëþ íðîí−ë−−ñ  êëê ð"ëê ñ"®ï ö−−¬¾ò®−ñè - ¬"®š³  
? - −ëþ ¾−ë−−ñ íðîí−þ"ë ñ−îî−−õ êèþ¾ ëš¼−  ê−−þèñîëô ñ"®ï - þ"³  
õ - −ëþö−ô−òë ë”þ ’−þê ¾îë−−ñ ] êïôêñ ð"ëê ñ"®ï ö−š½−ð (ó−òêñ½) [ð−½ì -  ñíêí ³þî³ ½"ìô - ð"þ³  
? - −ëþö³ò  þ"ë’−þ×ï  ê−−šê¬ ð"ëê ñ"®ï êþ−õ¾– íò−¾ −ññ¬ ½"ìô - "þ³í  
ë - −ëþëš¼− ë”þ þïî¼  óê−îë ,¬½îì ð"ëê ñ"®ï ë¼−ñ¬êè -  þ®î−í ³−ë ö³îì -  ëš¼− −òëê ½"ìô - è"−þ³  
õ - −ëþþ−êô  èêþõ ±"ôîð ñ"®ï -  þ−ôïîšô −"þ ñ¾ î½−è - è"×þ³  
õ - −ëþ−ë® ë” þíðîí−  êòðþîí ±"ôîð ñ"®ï ñ−−îî - è"×þ³  
õ - −ëþñêþ¾− ë” þšì®− −ñêš ,±−ñ¼½êîîêò ð"ëê ñ"®ï þ¼−êô ¾ - ô"þ³  
õ - −ëþ ó−š−ñêë” þ¹½î− ëš¼−  íêþ¬½îêô ñ"®ï ±¼è (−ò¾í) - í"ôþ³  
ê - −ëþ š−ï−−ê šì®− þ"ëþ−êô þî¾ ®ï” ñ -  ¬½¼þêšîë ð"ëê -  ¾"êþí ³"î¾ ½"ìô - ð"òþ³  
? - −ëþ¾îë−−ñ ’−þê ë” þ ðîð(ëîòê¾š)  êñšîðô ñ"®ï óê¬¾þëñí - ì"½þ³  
ë - −ëþ¾îë−−ñ ’−þê ¹½î− ë” þ¼¾îí− ®ï öêôþ¼¾−þõ ëî¾êôê¬ô ñ" -  ±−¾õêþô ò"þ ð×ò - î"¼þ³  
õ - þ−ë öëîêþ ó−−ì  þ"ëëš¼− šì®−  ñíê¾èêîî ñ"®ï ¬î®òêñ ð"ëê - ë"õþ³  
ë - −ëþ−³ë¾  öêòþ¼îî¬òêô ð"ëê ñ"®ï èþ¼ëò¼¬×êþ¬ - ï"õþ³  
õ - −ëþñêñ®ë þ−ê− ë” þñê−ì−  ¾ïðêñô ñ"®ï þ¼è−®òêð (þðò½×ñê) -  ð"®þ³  

 ---------  
ë - −ëþðîð ë”þ êðî− í¾ô  ¾¬êšòîô ±"ôîð ñ"®ï ñ½−ñ¾ -  ðîð öè ½"ìô -  ¾"³ (ð"×ñ ¾"ôí−ëë ’õò) 

õ - −ëþó−−ì ë” þëîð þ×¾− ) êþëêðô ñ"®ï −îñí (ëîþõê¬ -  ó−−ì −þôê ½"ìô - ë"¾³  
õ - −ëþí¾ô ë” þóíþëê  ¾¼−ð¼ô ð"ëê ñ"®ï μ−−þ - í"¾³  
õ - −ëþμîþë íôñ¾  þ"ëóíþëê  ¬½¼õ¼ðîë ±"ôîð ñ"®ï öï−îíñêô¾ - í"¾³  
ë -ëþ −ðîð ë”þ ½îô−òîñš μîþë  ëî¾êþë ð"ëê ñ"®ï þ¼ëþ¼õ¾ -  ê−ò¼ð ê³½šþõê ½"ìô - ë"×¾³  
ë - −ëþšì®− ë [−šêì êëêë]” þðî¼½ô  ñ"®ï êþ−®ìîëê - ñ"¾³  
ê - −ëþëš¼− ñêþ¾− ë”þ öþíê  ó−ñ¾îþ− ð"ëêþ ñ"®ï þ¼¾−õ -  ñêþ¾− öëê ³"î¾ ½"ìô - è"½¾³  

 öèþêô èê¬½ò−ð- þðê î"×  
ê - −ëþñ−¾òê þ¾ê ë”þ öî¼ô¾ öþíê  èêþõô ñ"®ï êþ−õ¾ - ê"×³ (¬"× ê"−î)  
õ - −ëþóíþëê ë”þ öôñï  èêþõ ±"ôîð ñ"®ï þ¼ò−îî/èþ¼ëñ¼½êõ -  ±−¾ë−−ê ö³òîí− þ"þ ñ¾ þëì - î"š³  
ê - −ëþ¾−þ¼ë ëîð þ×¾− ë”þ ñê−þëè  èþîë¾ñš−ò ,ê®ò¼èêô ð"ëê ñ"®ï ½ñš¾¼ - è"−š³ 
? - −ëþ−×ðþô ë” þëš¼−  ñíêš½ ð"ëê ñ"®ï ö−þõñ−−í (−òîêþîï) - ð"òš³  
õ - −ëþ¹ñêîî ö−ô−òë ë” þ¾þ−í  èþîë½¼þõô ñ"®ï ö¼ë¼¬ - ¬"½š³  
ë - −ëþöþíê ë [öêðþêè þ"ð]”þ öî¾ô¾  íêþ¬½îêô ñ"®ï -  ¾¬−þï¼ôô ð−èôí ð−ôñ³ - ¼"š³  
õ - −ëþí¾ô ë” þ ’−ôþ− ðêí−òêë ,š−òõ−−ñô ñ"®ï ¬ðê¬¾ò¼ï−−ê - ë"¼š³ 
ë - −ëþñ þï¼−ñêêõ− ë” þμñô−ñê ) š−òñ¼ôêìô ñ"®ï óîñë½−−îî (ê"¼îò -  š−ð®ñ ìþîê ½"ìô - è"¼š³  
õ - −ëþþô³−ê ] ëîš−ïðô ñ"®ï öí×í [þ³½òí -  ñ"¾îðš ñ¾ îð−ð− -  öêñ¾−ô¼þõô ñ"êþ ð−ôñ³ - õ"š³  
? - −ëþ−ñòô óìòô íðîí− ë” þëš¼−  ñ¼®¼õ ð"ëê ñ"®ï - ê"õš³  
õ - −ëþ¼¾¬þ¼ë ëîð ë”þ þ−êô íðîí− )îî−¬−õ¾ ¬½îñ¬ ,êñêš½ô ñ"®ï êþ−õ¾ (êš - −"þ³  
? - −ëþöî¼ô¾  ëî¾¼þõë ô"þ ñ"®ï ½šîõ - è"ôþ³  
ê - −ëþí¾ô óíþëê ðîð ë [½¼ñ’êè−−õ]”þ ñêîô¾  þêîîèòîêô ñ"®ï ï−îþš −îñí -  ó"ðê ¾õò ½"ìô - ê"òþ³  
ê -−ëþ ¾þ−í −ë® þ"ë ó−š−ñê  êîîêþëôêð ð"ëê ñ"®ï ½−−îî -  ¾"ê ó"þíô ö³ì -  ¾ê −ðîô¼ ½"ìô - ï"òþ³  
õ - −ëþ¹½î− šì®− ë” þíôñ¾  ¼îîêè ð"ëê ñ"®ï μîñë (±ñêš¾−ô) - ì"òþ³ 
ê - −ëþöôñï íôñ¾  þ"ëñêþ¾−  þêîîèòîê ±"ôîð ñ"®ï êðîþë -  ¼"î¾®−š ½"ìô ö³ì - ¬"¼þ³  
õ - −ëþó−−ì í¾ô ë” þöþíê óíþëê  ö−−ðþêîîò−−ñšô ñ"®ï ½−−îî -  í¾ô ³−þë ½"ìô - ë"õþ³  
? - −ëþðîð ó−−ì ë” þ¹½î− êë) ðêþëô ñ"®ï (ëî¾¬−ðþ - ë"®þ³  
õ - −ëþóîñ¾ ë” þí¾ô ëš¼−  êòþêôêšô ñ"®ï ö−þõê½ -  óîñ¾ ³îþèê ½"ìô - ï"®þ³  

 ---------  
õ - −ëþñ−¾òê þ¾ê  þ"ëñðò¼ô óìòô  êš½−½ ±"ôîð ñ"®ï š−¾ - ð"¾³  
õ - −ëþ−ë® šì®− ë”þ ñ¾−õ ó−þõê −×ðþô ñêþ¾−  þêîî¾¼ô¼¬ô ñ"®ï þõî½ -  þõî½í þõ½ô ½"ìô - î"×¾³  
ë - −ëþêèþ¾ ñêšïì− óîñ¾ ë”þ ¾îë−−ñ ’−þê ëîò−¾¼−® ð"ëê ñ"®ï ö−ëîþ - .−.ò -  ³þš− ³òõ ½"ìô - î"ô¾³ 

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

צום באטל  ימאס מהודר'דיגע מילך אויף פסח גראד פון ק עשטעלן א קליינועס איז געלונגען צוצ מחתבשורה מש
בורג ע"י גשליט"א מו"ץ בבלומינ , הרה"ג יואל גאלדCRTAHיגע הכשר פון וועד הכשרות דקעטסקיל 'דרדמיטן מהו

 כל הקודם זכה koshermilk1@gmail.comאימעיל  845-281-5329רופט פאר פרטים  .ךגיח תמידי ריין נאטירלמש

   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 

íð−ëê ³ë¾í -  פארטוישט אMcLaren  קערידש בייOne Stop Kosher  347-452-1068 . 1:00-2:00תענית אסתר נאכמיטאג צווישן 
íð−ëê ³ë¾í -   פארלוירן אhearing aid 347-768-4888געגנט ביטע רופט  אין בעדפארד גארדענס 

פאר די אלע חבורות וואס ווילן מחמיר זיין, איז יעצט דא צו באקומען  -  בשורה טובה להמדקדקים במצוות
 845-608-3296 (גענוצט געווארן דורך הגר"א לייטנער זצ"ל)מינוט  18די פלעסטיג רעדלעך וואס מ'טוישט יעדע 

 917-364-5929א ליעס פון א מיני ווען, ביטע רופט/טעקסט:  איבערצונעמעןגעזוכט 
תיקון הרש"ש  (עס איז דא אויך א עקסטרע משפחה פרייז)$ א נאמען. 42שפרעכט אפ עין הרע א.ד.ג. "מיט בליי" 

 .מיר נעמען ק.ק. אויך אויפן טעל $845-570-2905 א נאמען. רופט מ. פריעדמאן 100דורך א מקובל א ראה"כ, 
For sale silver/gray 3 seater couch brand new condition amazing price negotiable. 718-483-0555 

 845-537-8828יינע דיינונג רום מעביל + נאך זאכן רופט ש עס האט אוועקצוגבען מיר האבן יעצט געמופט קיין וומס"ב פון ירושלים ווער
 718-541-9169. רופט: LLCצו אן  property? אדער קען מען אויך אריבער שרייבן די propertyפין אייער  deedדי  וווילט איר אראפ נעמען אדער צו לייגען א נאמען צ

Verizon prepaid service for only $25 unlimited. Call 718-831-2324 

Paying top $ for you Chase, Amex and Citi Thank You points - please call 888-502-0335 points@luxuryonair.com 
 718-682-2008קליידער אויף יו"ט קאסט אסאך? קויפט  פאר ביליג אין אר"י רופט שוין וכל הקודם זכה 

Due to popular demand, we are adding additional hours in Williamsburg for private and group exercise 
classes for boys, men, and for the first time- seniors! Call or text Sruly at 347-675-9110 for more information. 

 $646-807-9223 אלעס אריינגערעכענט. 20פאר בלויז  Verizon pre-paid unlimited talk & textמציאה רבה! 
Now buying Amex and Chase Points! Call: 845-517-1233. Email: Info@SellMyMilesNow.com 

 718-215-1664מאן און א לייף גארד פאר א חסידישע קעמפ אין די מאונטענס. ביטע רופט און לאזט א מעס. עס ווערט געזוכט א הענדי
Experienced Yingerman in SEO, SEM, E-commerce, etc. is available to work part time. 347-508-0519 

Looking for a helper for a warehouse Manager. Please call 718-240-9550 
Busy office in Brooklyn 10 min from Williamsburg is looking for an office worker,  718-381-0672 or send resume: jobsbc11385@gmail.com 

Hamaspik is looking for male worker to teach a boy music In 
Williamsburg after school hours. Please call 718-408-5401 

Plumber -   ,מיר נעמען אן אלע  פלאמבינג דזשאבס, אויפשטאפן סינק   s  - Zaitman Plumbing 917-202-3536 WE also have water filter 
  All your CONSTRUCTION needs 718-635-2902  

 Tri State Sewer  -  וואנעס -סינקס - מיר שטאפען אויף טוילעטס - sewer mains, 1000-837-718 .א.ד.ג  



  מיר וועלן בעז"ה ?product נייע איבער סיי וועלעכע ideaהאט איר סיי וועלעכע 
 .ער ווי קיינמאל בעפארן גרינגועס ארויסברענגן מכוח אל הפועל שנעלער א

We do CAD, 3D printing, electronics engineering, mechanical engineering, 
software and apps. We create all kinds of prototypes locally in New York! 

Contact us at info@thesmartecgroup.com or call 347-328-4059 

ë"½ôîî -   ל.מ. 718-675-6617 .רטל געגנטומ ,בעדרום דירה אן א דיינונג רום מיט אפלייענסעס פאר ביליג 2צו פארדינגען א איבערגעפיקסטע 
ë"½ôîî -  347-762-4215בעדרום דירה + דיינונג רום צו פארדינגען, גרייט אריינצומופן, געפעינט, געסקרעיפט. רופט/טעקסט  1גרויסע 
ë"½ôîî -  347-554-1353ווערט גרייט נאך פסח.  ,בעדרום פורנישד דירה מיט דיינונג רום אלעס ניי 1צו פארדינגען א גרויסע 

ë"½ôîî -  917-657-4669: רופט 8, מיר האבן סעק. וומס"בבעדרום דירה אין ניי  3געזוכט א 
ë"½ôîî -  845-425-1203. טאפ פלאר פענן צווישען לי/מארסי בעדרום דירה מיט דיינונג רום 2צו פארדינגען א 
ë"½ôîî - ל.מ. 516-725-5051בעדרום פורנישד דירות בעדפארד/מירטל, פאר קורצע און לאנגע טערמינען,  1שיינע איבערגעפיקסטע  א צו פארדינגען 
ë"½ôîî -  917-657-4669רופט:  8מיר האבן סעק.  .בעדרום דירה 4אדער  3געזוכט א 

îîë"½ô -  845-293-2588יאר גוטע פרייז   1טאר בילדינג מערסטענס פאר יעבעד. דירה עוועיליבל אין עלעוו 1גרויסע לעכטיגע ברענד נייע 
ë"½ôîî -  347-423-1033בעדרום דירה, בעדפארד (קעגן נייטרא חדר) מיט דיינונג רום און פארטש, גרייט אריינצומופן. רופט ארי'  2צו פארדינגען א 
ë"½ôîî -  347-628-7479רופט  .בעדרום דירה 2צו פארדינגען א

ë"½ôîî - '347-708-6375האט איר א דירה צו פארדינגען פאר שנעלע רעזולטאטן רופט  -  'קערוברא 
ë"½ôîî - 347-930-7669רופט  .בעדרום דירה 6- 5א  צו דינגען געזוכט

ë"½ôîî -  917-703-1066, דיוויזשאן/קיעפ, 8בעדרום דירה מיט דיינונג רום פאר חתן כלה, נישט סעק.  3צו פארדינגען א 
ë"½ôîî -  צו פארדינגען א הערליכעUpgraded  4  347-916-4610בעדרום דירה, רופט 
ë"½ôîî -   718-286-9593באוט, אג רום, וואלנבעדרום דירה, אן דיינו 1צו פארדינגען א הערליכע  

ë"½ôîî -  914-315-4020בעדרום דירה, אלט וומס"ב, רופט  2צו פארדינגען 
ë"½ôîî -  347-351-2561בעדרום דירה, רופט  4אדער א  3געזוכט צו דינגען א 
ë"½ôîî - Brand new fully furnished 1 ½ bedroom bsmt apt  big kitchen, living area, windows, Ross st area 347-906-0155 L.M.  

ë"½ôîî - אפיסעס קיטשען 3רומס/ 5 א חודש,$ 6000 ,ס.פ. אפיס ספעיס פלאשינג עוו. געגנט 2000ן עצו פארדינג .Heat & Elect Sep  :347-203-1460רופט

ë"½ôîî -  ,פורנישד אפיס ספעיס צו פארדינגען, סאוט סייד געגנטVerizon FiOS incl :347-587-0853. טעקסט 
ë"½ôîî - NEW WILLIMSBURG:  4-5000 sf. space Great for Office/Warehouse/Showroom/Medical etc. big windows asking $7500. 718-975-2000 
ë"½ôîî - Basement office for rent. 400 s.f. Private entrance. Franklin/Willoughby. 718-864-0308 
ë"½ôîî - Spacious office space for rent. Please call 718-522-7099  

ë"½ôîî - Lot incl. office, storage, bulletin board, all fenced, rent 5K mo. sale 3,600K, ok to build 15000 sq. ft. community use, owner financing, 845-774-9690 

ðêîîš−¼ñ þêô¬ê½ - 917-474-2494נט דירה פאר גאר ביליג, בעדרום ליכטיגע בעיסמע 3צו פארדינגען א  -  גאר זעלטענע מציאה 
−¬−½ −½þ¼¾ï -  845-304-0378חסידישע פאמילעס וואוינען אויף די בלאק  בלאק פון ביהמ"ד עטליכע 1מיט א בעק יארד  דירהבעדרום  3ברענד נייע  - צו פארדינגען  

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

−½òêô  - Grandview 845-608-1100רענטש הויז + קליינע אינקאם. גוטע פרייז - צו פארקויפן שיינע היי -נט געג 
Chestnut Ridge - For sale: 14 acres w/ approved 10 lot subdivision on a beautiful flat parcel.  Mark 1 Real Estate - Yakov 845-659-2706 

−"š - 845-662-4125, רופט/טעקסט 8יאר, געאייגענט פאר סעק.  1בעדרום דירה פאר  3 צו פארדינגען א  

èþîëèò−ôîñë - 646-481-7115א גאנץ יאר,  אפלייענסעס, לינען, האנטוכער. אויך עוועיל , פורניטשור,הערליכע דירה - שבת הגדול 

š−¼ñ öêîî½ -   אימעיל  845-521-6675קויפט אייער אייגענע באנגעלאו רופט/טעקסט פנחס ראזענגארטען   - צו פארקויפן באנגעלאוסrosebyp@gmail.com 
¾ïð−þðîêîî -  646-828-8008בעדרום הויז איז עוועליבעל פאר שבת הגדול  10א הערליכע שיינע גרויסע 
½ñ−š½¬¼š - Looking for a colony of  20-30 Bungalows for the summer of 2018, ready to put down deposit immediately, please call 347-674-1213  

îêñ¼½−¬òêô - Legal camp in Monticello for sale. 30 + acre, 20 units. Call 347-688-0325 
èþîë½ñêõ - An excellent place for a small yeshiva to rent for the summer in Fallsburg near Skops supermarket 845-774-9690 

 


