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ãìàååðéøâ 'éøà ìàøùé מו"ה
øòáåøâ ìãðòî íåìù מו"ה
( נ"י ב"פ )ב"ר נחíàæâðàì ïøäà מו"ה
( נ"י ב"פ )ב"ר ברוך אשר אנשילøòðø÷ ïîìæ ìàøùé מו"ה
( נ"י ב"פ )ב"ר בערישêéìééøô ÷çöé êåøá מו"ה
( שליט"א ב"פ )ב"ר יעקבñàìùééð ìéùòä òùåé íäøáà הרב
(÷ נ"י ב"פ )ב"ר יוסףøàèù éëãøî íééç מו"ה
( נ"י מאנסי )ב"ר אברהםé÷ñðéìàñ óñåé äùî מו"ה
( נ"י ק"י )ב"ר בנציון יושעñéåø÷ ïøäà מו"ה
(' נ"י ב"פ )ב"ר ישראל שמעיøòðæàø ìãðòî מו"ה
( נ"י ב"פ )ב"ר אברהםïàîãòéøô äùî ÷çöé מו"ה
(נ"י מאנסי )ב"ר משה

(נ"י וומס"ב )ב"ר יעקב יצחק

 נ"יíäøáà
à÷öøéä éìúôð
 נ"יìøòá
÷ נ"יéæééà ÷çöé ãåã
 נ"יòùåé
 נ"יùøòä øéàî
 נ"יìàøùé
' נ"יéòùé
 נ"יìà÷æçé á÷òé
 נ"יïåòîù
' נ"יéøà àãåé

øòâðéæ óñåé ïúð מו"ה
øòëééøèñò ïéîéðá ÷çöé מו"ה
( נ"י ב"פ )ב"ר יצחקøòöèðòî ìàéøáâ מו"ה
( נ"י ב"פ )ב"ר לויäãééæ óñåé מו"ה
( נ"י פלעטבוש )ב"ר עזראõ"ë äùî מו"ה
( שליט"א מאנסי )ב"ר מרדכי שבתיøòðèåø ãåã 'éìà הרב
(' נ"י מאנסי )ב"ר שלום אליïééèùðòèòåå ìãðòî íçðî מו"ה
( נ"י ק"י )ב"ר יודלøòâðéæòìù ìàåé íäøáà מו"ה
(' נ"י ק"י )ב"ר אליïàîñééåå êìîéìà ñçðô מו"ה
( נ"י מאנטריאל )ב"ר אנשילïéåøá ìùøòä מו"ה
( נ"י אנטווערפן )ב"ר מנחם דובïàîøòëéæ ïåéöðá מו"ה
(נ"י וומס"ב )ב"ר שמואל דוד

נ"י

(נ"י וומס"ב )ב"ר אברהם הערש

 èëàð êàåå 

à"èéìù óôàìéô áééì ïîìæ áøä ç"åî úéáá
8:00 úéøçù ÷éðôåæ íéëøáà ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå
116 Wallabout #5-B é"ð õèòîðééèù éåì ñçðô ä"åî ç"åî úéáá
8:00 úéøçù ñðòãøàâ éì ì"èé÷ ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå
29 Heyward # 6-L éúéáá ,é"ð òèò÷òô á÷òé ä"åî ïúç
7:20 úéøçù òéàô ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå
159 Classon #3-C éúéáá ,é"ð øòöèéôù éáö ä"åî ïúç

ìéùòä òùåé ïøäà ä"åî
é"ð ìãðàîñééåå ÷çöé åäéìà áøäá
òùåé ìàåé ä"åî
é"ð ïàîìòéôù 'éøà ìàåîù ø"á

72 Hewes õ"ãáä øáç

ùèéååà÷øàî ïøäà ø"á øæòéìà ä"åî

é"ð

é"ð éèòâéì ïåòîù ø"á

ïøäà á÷òé ä"åî

 íéàðú úáéñî 
(נ"י )בהרב משה

ïàîãòéøô óñåé מו"ה

('נ"י )ב"ר יוסף שמעי

ùèéååàáòì äùî ìàøùé מו"ה

êéðòä êåðç íåìù
çîùú çîù íìåàá
 נ"יàôéì
äùî ìàåéå íìåàá
נ"י

('נ"י )ב"ר חיים אלי

íéåáìèééè éëãøî á÷òé äùî מו"ה

(נ"י )ב"ר ישראל וואלף

ïàîãòéøô ÷éæééà ÷çöé מו"ה

בביהמ"ד הגדול דקיט"ל
 בית שני- ראדני

3:30

"היינט" זונטאג קומט פאר א וויכטיגע מסיבה פאר א חשובע חתן
210 Rutledge St. בבית הר"ר ברוך יודא גאנץ
 ולמצוה גדולה יחשב,זייט אייך משתתף

לא תעמוד על דם רעך! יעדער איד איז מחויב צו רופן טעגליך
'קול זעקה'  646-585-2957דריקט  #1צו הערן אלעס ארום דעם גזירת גיוס אין א"י

מתמידים רב הצעיר
845-666-4122-718-301-2788

~ ~ ~ קערעסטיר ~ ~ ~
לשאלת הרבים! ובפרט די אייניקליך פון הרה"ק ר' אברהמ'עלע
בהרה"ק ר' ישעי'לע מקערעסטיר זצ"ל וואס פארן צום יארצייט,
אז די  GPSאדרעסס פון אונזער זיידען בעיר ביסערמין ) 45מינוט פון קערעסטיר און  20מינוט פון קאלוב און
דעבערצין( הרה"ק ר' יצחק יחיאל מדזירקא )רוטמאן( אביו של הרה"ק ר' מיכא' זצ"ל ,ווי אויך ליגט דארט
הרה"ג ר' יעקב יוסף גינז זצ"ל בעל הרי בשמים ואב"ד ביסערמין ותלמיד מהרם ש"יק זצ"ל וייט"ל זצ"ל,
והרה"ק ר' אהרן פריעד בעל שמן רוקח אב"ד ביסערמין ותלמיד חתם סופר זצ"ל
HAJDUBOSZERMENY – KULSO HADHAZI UT 57

פועלט אלעס גוטס!

מציאה רבה! פאר איר אויף קרעסטיר? אונגארן?
דינגט אייך א סעלפאון פאר גאר ביליג ,ארויסרופן  0.08אריינרופן  0.02איר באקומט א  718נאמבער,
ארבעט אויף די שטערקסטע נעטווארק סיי ווי איר פארט רופט 646-807-9223

האט איר א געפיל צו עסקנות?
באקומט איר סיפוק פון העלפן א צווייטן?
יומען קעיר סערוויסעס זוכט טויגליכע אינגעלייט צו טון "סערוויס קארדינעישען"
א סערוויס קארדינעטאר שטייט אין פארבינדונג מיט עלטערן און משפחות פון
ספעציעלע געברויכן און מאכט זיכער אז זיי האבען אלע סערוויסעס וואס נאר מעגליך,
ער דינט אלץ שתדלן און אדוואקאט ביי רעגירונגס באאמטע פאר סיי וועלכע
פראבלעם עס קען זיך מאכען - .גוט באצאלט מיט פולע בענפיטען.

שיקט אייער רעזומעי צו:

a.sabel@humancareservices.org

וויכטיגע מעלדונג פאר די וואס פארן קיין קערעסטיר.
אזוי ווי ס'איז דא זייער א גרויסע פארלאנג צו דינגען די  unlimitedסעלפאונס און סים-קארדס

דארף מען רעזערווירן ווי פריער ,וכל הקודם זכה

"קומט" היינט ארייו צובאשטעלן אריין צו באשטעלן The Wireless Expert

÷ñãééôéñàì

-

ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã

אינגערמאן איז גרייט צו זאגן ויהי נועם ,חמשה חומשי תורה אין אייער נייע דירה כמובא בתש' אבני צדק347-587-0906 .
נייע וומס"ב מקבלים עוד מספר מצומצם אברכים חשובים במסגרת כולל ערב בתשלום  $80לשבוע347-304-0853 .
 2שטארקע חברותא'ס געזוכט אין א גוטע כולל פארמיטאג ,מען לערנט גמרא שיעור עיון כתובות ,געלעגנהייט פאר גוטע חתנים 929-376-7349
ווילט איר אייער זוהן זאל קענען סופרות? רופט 347-768-2669
הרה"צ המקובל רבי יונה לעבל שליט"א יקבל קהל בוומס"ב ע"י הזמנה מראש 347-860-3493
שמש געזוכט פאר א גוט גייענדע שול אין ניי וומס"ב געגנט ,גוט באצאלט ,ערנסטע אינטערעסירטע רופט  347-377-0091לאזט קלארע מעס.
צו פארקויפן א הערליכע תשובה כת"י פון הגה"ק יודא אסאד זי"ע .רופט732-232-1790 :
למכירה ספר אהבת שלום שהיה שייך להרה"ק ר' מאיר יהודה שפירא מביקאווסק זצוק"ל 718-407-2485
אן עקספיריענסד איבערגעבענע אינגערמאן מיט א קלארע פארשטאנד און הסבר איז וויליג צוצולערנען מיט אייער בחור דעם קומענדיגן זמן הבעל"ט718-757-8030 .
אכטונג ישיבות און בתי מדרשים קדושת לוי פאר מקדושים בחינם ביי רובינפעלד'ס ספרים סטאר
שליח הקן  -די גרעסטע סגולה לשידוכים -קינדער -פרנסה -קויפן א הויז -וכל השפעות טובת  -רופט שוין 917-923-0995
קול הספרים :שס'ן ,טורים ,שו"ע929-376-9909 Special 3 payment avail. - Free Delivery. ,
בדיקת תפילין ומזוזות בו ביום -איר קענט איבערלאזן ביים מקוה איד אין ראדני אדער אין קליימער סט,.
ווי אויך קען איינער קומען צו אייך אינדערהיים אראפנעמן די מזוזות ,אפען יעדע טאג פון 190 Wilson #A-8 9:00AM

נבדק ע"י הרב יהושע עקשטיין שליט"א סופר סת"ם917-817-0185/718-388-3199 ,

 ?ADHDפארמייד  ,medicationפרובירט  NEUROFEEDBACKרופט 347-566-1317
ארץ ישראל? אייראפע? פאר איר קויפט אייער טיקעט ,קויפט דעם  ,2018 Pocket Guideאויסצופלאנען אן ערשט-קלאסיגע נסיעה!
״ג׳ אייר קערעסטיר״  .packages from $1099 & upרופטCall Now KosherWaze 718.596.WAZE (9293) :
מיר וועלן אפווישן אייער חובות אדער סעטלען סענטס אויפן דאלער .רופט 718-213-6645 :אדער אימעיל debtrelief12345@gmail.com
מיר פארקויפן וויין טרויבן פון טשילע וואס איז באקאנט מיט זייער הויכע קוואליטעיט צי מאכן מאסט אדער
וויין ,אויך לערן מיר אויס וויאזוי צי מאכן וויין ,און מיר פארקויפן אלע סארט וויין כלים 917-584-5672
מאכט איבער אייער היט ווי נייע ביי משה'ס היט סטאר  745בעדפארד  347-762-2252פון  11:30ביז  7:00מיטוואך ביז  8:30פרייטאג 1:00 -10:30
סעלפאונס קערעסטיר -ביליגסטע פרייזןM&H COM -160 Lee Ave bsm -
אלץ אייניקל פון ר' ישעי'לע זי"ע געבן מיר א ספעציעלע דיסקאונט פאר באשטעלונגן פאר די יארצייט ג' אייר Coffee Break 718-254-0044
האט איר באקומען א  ?Collection letterאיר קענט פארדינען  - $1,000רופט718-757-0056 :
Parking spot for sale indoor on Spencer/Flushing. 917-838-5790 last 6 spots available
מארגן  -עס וועט אי"ה זיין א  CPR & FIRST AIDקלאס "אין וומס"ב רופט718-875-1113 :
Paying top $ for you Chase, Amex and Citi Thank You points - please call 888-502-0335 points@luxuryonair.com
Attention Jersey City property owners, spare yourself the hassle & headache of managing your property.
Call "Property Management" today @ 201-588-3594 or email wholepropertymanagement@gmail.com

צו פארדינגען קרעדיט קארד מאשינען פאר געלט אקציעס וכדומה וומס"ב ק"י רופט845-418-3331 :
UNIQUE OFFERING. A highly experienced CPA, now accepting everyday
BOOKKEEPING services. Have your books professionally managed, and ready for filling,
stress free! $45/hr ~ 6 hr weekly minimum. Contact: 917 968 4646 ~ isaac@surpluscpa.com

 Alpine Acresזוכט א נורסערי מלמד  +קינדערגארטן פאר גאנץ זומער ,אויך אן אסיסטענט מלמד פאר '2טע העלפט דארף קומען צו פארן917-474-0014 .
מחנה אוהל ברוך קראסנא  -מאנטיסעלאו זוכט מלמדים פאר כיתות ב' ביז ו' אן באנגעלאו .שיין באצאלט .פעקסט 718-438-9434
היימישע קאלאני אין וואודבורן זוכט א מלמד פאר כיתה א-ב אן א באנג .זייער שיין באצאלט )מעגליך צוצושטעלן טראנס917-720-7927 (.
א ת"ת אין וומס"ב זוכט א כיתה ז' מלמד פאר שנת הלימודם תשע"ט רופט 347-620-3330
געזוכט אן עקספיריענס קעכער פארן זומער פאר א קליינע קעמפ אין סוואן לעיק מיט באנגעלאו210-816-3635 .
געזוכט א טיכטיגער אינגערמאן מיט דרייווער לייסענס פאר  temporary jobמיט מעגליכקייט פאר פערמענאנט נאכדעם רופט  347-855-5530ל.מ.
היימישע קאלאני אין פאלסבורג זוכט א מלמד פאר נורסערי-קינדערגארטן ,אויך מלמדים פאר כיתות א-ב-ג ,אן באנג .זייער שיין באצאלט )מעגליך צוצושטעלן טראנס917-720-7927 (.
געזוכט א באס דרייווער פאר א מיידל סקול אין וומס"ב  4טריפס א טאג 5 ,טעג א וואך347-855-7445 .
עקספיריענסד מענעדשזער געזוכט אין א קאנטרי אין די קעטסקילס .ביטע רופט 718-781-2667
אינגערמאן מיט פאנדרעיזינג סקילס געזוכט צו מאכן פאנדרעיזינג קאלס פאר א מוסד אין די ביינאכט שעה'ן גוט באצאלט
אויף די שעה  +קאמישאן )מיט א מעגליכקייט אויך צו טוען אפיס ארבעט עטליכע שעה א טאג( גוט באצאלט845-579-5473 .
A healthcare company in Monsey is looking for an IT Project Manager to lead their transition and training to
new healthcare software. Candidate must have IT experience, background in working with software developers,
ability to lead a team, and should be a quick learner . Email your resume to availableposition12@gmail.com
NJ licensed experienced plumber - servicing Jersey City / Newark area. 347-921-3557
Looking for a responsible FT driver to do delivers in the Williamsburg area. Sun-Thursday. Very good pay for the right candidate. 929-269-6799
BP Looking for a Expr. Inside Salesperson for a Apt. House Supplies company, Good Potential. Spanish/English a must, email 1aptsupply@gmail.com
Hamaspik is looking for male worker to teach a boy music In Williamsburg after school hours. Please call 718-408-5401
Looking for an outside salesman in a growing company lots of potential, salary + commission, please call and leave a message. 609-891-8682
DESIGN CONSTRUCTION - High end work... low end cost... we remodel complete apt. 347-220-5929
All your CONSTRUCTION needs 718-635-2902
 ,apt., yrs. experience, H. Fogel 917-586-3774חתן כלה Full renovation, kitchens, baths, basements
 - Tri State Sewerמיר שטאפען אויף טוילעטס -סינקס  -וואנעס ,sewer mains -א.ד.ג718-783-1000 .

נסיעה קיין קאלאמיי  -קאמארנא -לאנצוהט )ראפשיץ ביומא דהילולא( י  -י"א אייר

נסיעה א' :אוקריינא ,דינסטאג-דאנערשטאג אח"ק נסיעה ב' :אוקריינא פולין ,דינסטאג-מוצ"ש אח"ק
פאר פרטים רופט נחלי צדיקים דקאלאמיי 718-757-1799
Willing to be a money partner for presold inventory.
Please email your details to : moneypartner488@gmail.com

 - ë"½ôîîצו פארדינגען א דירה אין בעדפארד גארדענס פאר חתן כלה ,רופט 347-693-8882
 - ë"½ôîîצו פארדינגען שיינע איבערגעפיקסטע  1בעדרום פורנישד דירות בעדפארד/מורטל ,פאר קורצע און לאנגע טערמינען 516-725-5051 ,ל.מ.
 - ë"½ôîîצו פארדינגען א  3בעדרום דירה '7טע שטאק סקילמאן/וואלעבי/דיקאלב געגנט רופט Brooklyn Management 917-805-7879
 - ë"½ôîîא  1בעדרום דירה צו פארדינגען  utilities incl.ביליגע פרייז ,שיקט אימעיל מיט אייערע פולע אינפא צו sz7182257@gmail.com
 1 - ë"½ôîîשיינע ליכטיגע  1בעדרום דירה אויף וואלווארט צווישן פארק מורטל Williamsburg Broker 347-708-6375
 - ë"½ôîîזייער שיינע ליכטיגע בעיסמענט דירה טרופ וואלבאוט Williamsburg Broker 347-708-6375
 - ë"½ôîîזייער שיינע גרויסע בעיסמענט דירה צו פארדינגען הויכע דאך ,בעדפארד פארקWilliamsburg Broker 347-708-6375 ,
 1 - ë"½ôîîבעדרום דירה צו פארדינגען מיט גרויסע פארטש וואלבאוט לי/בעדפארד Williamsburg Broker 347-708-6375
 - ë"½ôîîא הערליכע  4בעדרום דירה צו פארדינגען אימעילט אייער אינפאmpiregroup20@gmail.com .
 - ë"½ôîîצו פארדינגען  1בעדרום דירה פאר חתן כלה טרופ/לארימער רופט 917-246-0239
 - ë"½ôîîצו פארדינגען א הערליכע  1בעדרום דירה ,מיט גרויסע פארטש )אן דיינונג רום(  .Lee/Wallaboutביליג רענט 718-286-9593
 - ë"½ôîîצו פארקויפן א הערליכע  4בעדרום דירה מיט א פסח קאך ,פארטש כשר לסוכה דושינסקיא ווייט347-263-2307 .
 - ë"½ôîîשיינע ברענד נייע  2בעדרום דירה צו פארדינגען פארטש ,עלעוועיטאר ,מורטל )לי מארסי( רופט טעקסט 347-903-6569
263 Classon Ave 5-A beautiful 5 bedroom apt 1800 s.f. Open House TODAY 4-5 PM. Call or text 646-339-5358 - ë"½ôîî
Furnished 1 bedroom apts for rent on Skillman cor. Park. no DR. 718-925-2999 - ë"½ôîî
 1 - ë"½ôîîדעסק אפיסעס צו פארדינגען ,בענקל דעסק אינטערנעט אינק .בעדפארד/פענן געגנט רופט 718-419-4199
 1500 - ë"½ôîîס.פ .ברענד נייע אפיס ספעיס עוועיל .קענט/פארק .אימיעל neiman11211@gmail.com
 Warehouse Space - ë"½ôîîצו פארדינגען  2300ס.פ .געאייגנט פאר ביהמ"ד ,מוסד אדער איבערבויען פאר אפיסעס ,צענטראלע לאקעישאן917-548-2541 .
 - ë"½ôîîצו פארדינגען א קליינע אפיס ספענסער/פארק געגנט רופט 718-599-5569
 - ë"½ôîîצו פארדינגען  8טישען  +ווערהויז ספעיס בערך  1250ס.פ .אפיס בילדינג אין די נעווי יארד  3 #רופט 845-238-9788
 - ë"½ôîîפלאץ פון  800ס.פ .געאייגנט פאר ביהמ"ד ,קליינע ישיבה ,כולל ,אדער פאר א אפיס ,רופט  718-791-4715ל.מ.
 - ë"½ôîîברענד נייע  high-endאפיסעס צו פארדינגען לי ראדני געגנט ,פענסטערס אין יעדע אפיס,
 split unitsאין יעדע אפיס קיטשען ,עקסטערע ביה"כ ,הויכע דאך ,נעבן באנק .רופט347-263-2307 :
Furnished desk space available in professional office building. 718-513-9764 (conf. room access also avail. at nominal fee) - ë"½ôîî
Large renovated basement office space for rent – high ceiling utilities incl. Myrtle/Kent area. 718-676-0100 - ë"½ôîî
Myrtle/Marcy Beautiful 9x13 offices, Basement shaft window, Utilities & Internet incl., call/text 718-614-4477. 1/$500- 1/$600- 2/$1050 - ë"½ôîî
Office space for rent. Basement 800 sf with 9' ceiling and windows. Great location. 718-522-5512 - ë"½ôîî
New luxurious office suites with beautiful conference room on premises for rent. Park/Kent . 646-820-1553 - 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, 449 Broadway & Hewes 845-774-9690 - ë"½ôîî
 -ðêîîš−¼ñצו פארדינגען א  3בעדרום דירה  2ביה"כ ,אפלייענסעס אינק .רופט 347-930-8472
Newark NJ/ Bayonne NJ/ Avenel NJ - 240K- 290K s.f. warehouse buildings FOR RENT in prices: $7.50 /$9.50/$10.50 per foot. Call 347-988-4885
2500 s.f. warehouse space + 400 s.f. parking in FOR RENT 2 blocks from shul. email: aneiman11211@gmail.com - −¬−½ −½þ¼¾ï

אוועק געפאקט די פסח געשיר ...ווילט איר זיין דעם זומער אין אייער אייגענע הויז 'נוסח' מאנסי? רופט אייער פריינט זושא פעדער בראקער/מאנסי 845-323-5566
 - −½òêôצו פארדינגען א  7רומיגע דירה  duplexפון  2100ס"פ 9 ,פיס דאך ,פסח קאך ,וואלק-אין קלאזעט347-893-2329 .
For Sale: Beautiful condo, great location. 4 Bed, 2.5 bath, Kitchen, Dining/living, play room. 718-839-3857 - −½òêô
Open House TODAY near Hatzlucha Grocery 2 - 4 pm. Brand new modern up to date 1 family detached house 4000 s.f. 914-548-0870 - −½òêô
Beautiful brand new Townhouse / Flats in construction, now available for sale. Call/Text 718-530-4569 Email: Joseph@sgnrlty.com - −½òêô
Ridge Ave. - Magnificent town house being built now 3 floors approx. 1300 per floor. 845-213-0924 L.M. - −½òêô
¬¾¼½ - ¾ïð−þ ¬êòפריוואטע הויז צו פארדינגען 4 ,בעדרומס 2.5 ,ביה"כ 2 ,קאר גאראדזש + ,פעמעלי רום ,הערליכע גראונדס ,גוטע געגנט 845-274-2379
¬¾¼½Beautiful House avail. for rent for summer 4 Bedrooms 3 Baths 2400 S.F., Nice property, 12 min walk to shul. Call/Text 973-850-9607 - ¾ïð−þ ¬êò
¬¾¼½Beautiful home for sale near shuls, near stores. Call Shulamit Kind 845-538-6468 - ¾ïð−þ ¬êò
 - −"šצו פארקויפן א טאפ פלאר  5רומיגע דירה  1500ס.פ .אין ווייניארד דעוועלאפמענט ,גוטע פרייז .גרייט אריינצומופן 347-731-3944
די זומער איז שוין דא! ווילט איר אויך זיין פון די צופרידענע תושבים אין איינע פון די הערליכע געגנטער
ארום קרית יואל? דאן רופט שוין  845-377-5689צו קענען געניסן פון אייער נייער היים נאך דעם זומער!
For sale - Private house on 2.4 acres. brand new interior. Divided into 2 apartments with unfinished bsmt apt. call/txt 347-699-4709 - èþîëèò−ôîñë
 - ½ñ−š½¬¼šא קעמפ געווארן עוועיל .פאר  60בחורים מיט ביהמ"ד ,מקוה ,פול ,עסן אלעס אויפן פלאץ .רופט210-816-3635 :
 -¾ïð−þðîêîîנייע איבערגעבויטע  3בעדרום פורנישד הויז צו פארדינגען פאר די יאר אדער זומער ½ 1 ,טוילעט ,סעק .OK 8 .רופט646-330-0455/845-693-1305 :
 1 - ¾ïð−þðêîîאון  2בעדרום באנג .צו פארדינגען .רופט 917-627-4042 :ל.מ.
An excellent place for a small yeshiva to rent for the summer in Fallsburg near Skops supermarket 845-774-9690 - èþîë½ñêõ
Fallsburg Hill/Philbob - Unit for sale, ready to move in this summer, 917-586-8034
 - −ôê−ôעוועל .א הערליכע  2בעדרום  condominiumביי  36 Collins Stרופט 347-675-2964
 - ó−ñ¾îþ−הערליכע פריש געבויטע דירות אויף טעג  -וואכן )בית ישראל און גאולה געגנט( אלע באקוועמליכקייטןc5441122@gmail.com 011-972-58-760-3327 ,
® - ³õשענסטע דירות לל"ג בעומר מיט  viewצו רשב"י ציכטיג ריין בעסטע סערוויס היימישע אידן רופט 011-972-53-311-5959

