
   å   øòèòå   èê¬òîï è−òîï ∞43-∞61       èê¬òêô è−òîï ∞42-∞59     èê¬½ò−ð è−òîï ∞51-∞58  

   íéëåãéù     
  )יעקבב"ר ( וומס"בנ"י  øòðæàô ãåãמו"ה  נ"י ïøäà )שלמה זלמןב"ר ( וומס"בנ"י  ãðàñ àâøùòøמו"ה 
  )דודב"ר ( ב"פ שליט"א ãðàøô ùåáééìהרב  נ"י éëãøî êåøá )יושעב"ר ( וומס"בנ"י  ïàîèåâ çð ãåãמו"ה 
  )ברוךב"ר ( יוניאן סיטינ"י  øòìñòè ÷çöéמו"ה  נ"י íéøôà íäøáà )יושע דובב"ר ( וומס"בנ"י  ïäà÷ äùîמו"ה 
  )יצחקב"ר ( וומס"בנ"י  ïàîãìàâ áééì ïîìæמו"ה  נ"י ìùéô)חיים צביב"ר ( וומס"בנ"י  ïàîàìàù ìàéøáâ äîìùמו"ה 
  )שמואל דודב"ר ( ב"פנ"י  øòâðéæ ìãðòîמו"ה  נ"י á÷òé ãåã )אלעזרב"ר ( ב"פנ"י  ïàîãòéøô óñåéמו"ה 
 )משהמאיר ב"ר ( לעיקוואדנ"י  ñòùèéååà÷øàî íééç øãðמו"ה  נ"י øéàî )בנימיןב"ר ( ב"פנ"י  îðùøéä äùמו"ה 

  )הרב בערלב( ב"פ שליט"א íàèùøáìä íåìùהרב  נ"י éáö ìàåîù ב"פ שליט"א øãðñëìàî ø"åîãà כ"ק
  )יעקב הערשב"ר ( וומס"בנ"י  øòìãà íçðî äùîמו"ה  נ"י çöé÷  )שמואל דודב"ר ( מאנסינ"י  øòâðéëåá áééì ïîìæמו"ה 

    íåéä úéøá      

ä"åî  ìàøùé äçîùá÷éæééà áøä ùèòôò÷ é"ð  ïúç à"èéìù áéåè íåìù ìàøùé áøäèìàá ã"áàéøàî àðùæàååàé  
 úéøçù8:15  úéøá9:30  

 øåçáä íåìù ìàøùé ìàôøø"á èñò÷ ìùøòäòíéåáð é"ð   ïåéøôà (àðñàø÷)  

 øåçáäøéàî äùî ø"á õéååøåä ìëéî íåìù é"ð  ñééãàøàô ãøàôãòá  

    èëàð êàåå      

 ä"åî íåìù ø"á áàæ ÷çöéâðåøôù é"ð  ä"åî ç"åî úéááøòâøòáãìàâ äîìù éëãøî  é"ð112 Rutledge 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå ô"á øãðñëìà1517 56 St  úéøçù8:00 

 ä"åîùéìæééî éëãøî ñçðéô é"ð  
       áï à"èéìù áåðîéì ÷"ãáà   

ç"åî úéáá à"èéìù øòôéåì ìà÷æçé äùî â"äøäáå÷éæã  ã"áà 481 Park 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù áå÷éæã9:00 

 ä"åîññàøâ éåìä éëãøî é"ð 
           áï ì"æ éáö â"äøä  

ç"åî úéááà"èéìù àãðàì ïäëä íééç ç"äøä 23 Heyward #2-B 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå ïà÷ìàååìèøåî/ïéì÷ðòøô   úéøçù8:15  úéøá9:00 

 ä"åîïäëä äùî íééç  

  ø"á ìàåîù àâøùïäà÷ é"ð  
 ä"åî ç"åî úéááãòéøô ïäëä ìàéçé ÷éæééà ÷çöé  é"ð154 Lynch 

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå ïà÷ìàååìèøåî/ïéì÷ðòøô  úéøçù8:15 

 ä"åî ìàåé ø"á 'éìàøòöèéôù é"ð  ïúçä"åîòèð ïúðù"øá ñééåå é"ðúéáá , î"à 30 Wilson 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå åðéáø úéá500 ãøàôãòá  úéøçù8:00 

     הקמת מציבה      
 אשת הרה״ג רבי יעקב אהרן פישער זצ״לע״ה  שרה אסתר פישערשל האשה הצוה״ח מרת 

 בת הרה״ק רבי שמואל דוד הלוי אונגאר זצוק״ל אבדק״ק נייטרא
 קיסקא נ. י.במאונט  -בביה״ח דנייטרא  - 12:00בשעה  היוםיתקיים אי"ה 

 10:30מוויליאמסבורג: בעדפארד קאר. ראדני  בשעה  - 10:00בשעה  50th St 1460מבארא פארק: ביהמ״ד חמ״ד נייטרא  - באס יסע
 בביה"ח ק"י   4:00בשעה  ביום ב'מחר יהי'  פקאוויטשעלב"ר יודא לייבוש ז"ל  ברוךשל הרה"ח  הקמת מציבה - זמן ישינו

 

ה"ש עפענן נאך חבורות פון די מתמידים מיט די ספעציעלע מעלה פון בלויז א קליינע צאל קינדער זבע ילן מירוו צוליב די פארלאנג
 8אין די טרופ און די סאוט (ווי אויך ווערט פריוואט צוגעלערנט אויב מען פארפאסט א טאג) אויפאמאל אויף א שטארק פריוואטע פארנעם 

 347-452-5132רופט זעליג מאיר פריעדמאן  .ווי אויך אין העריסאן/פענן געגנט איז דא געציילטע פלעצער עוועליבעל -  געגנט

#14-166  

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

  š"ìê èê¬òîï
þ−−ê ’ï   ñ’½ô 22 .Apr  

     "¼¾³ì              18'  

íéðîæ 
þì¾í ³îñ¼4:55
íôìí ±ò 6:07

¾"þš öôï ¹î½8:54
ê"þè9:30
íñõ³ öôï ¹î½10:14
ê"þè10:38

³î®ì12:54
íñîðè íìòô1:35
íò¬š íìòô 5:35

í¼−š¾7:43
³"þ8:55

3:30

בביהמ"ד הגדול דקיט"ל  
  בית שני - ראדני                       



  כולל אברכים בניני זופניק קומה ב'
ספרים פון די פארגאנגענע יארן וועט ווערן אוועקגענומען די וואך דאנערשטאג אלע פריוואטע 

 אלע ספרים ליגן שיין מוסדר אין די האלוועי פון ביהמ"ד  -  אח"ק
 התורה חסה על ממונם של ישראל

  עך! יעדער איד איז מחויב צו רופן טעגליךלא תעמוד על דם ר
  הערן אלעס ארום דעם גזירת גיוס אין א"י# צו 1קט ידר 646-585-2957'קול זעקה' 





: • : • : • :   • : • : : • : • :   יארצייטן     : •
 −ëþíôñ¾ ó−þõê ë” þöþíê  èêþõ ð"ëê ñ"®ï ±−¾¬òîñ - ìô” ó−þõê ³îññî¼/þš− −ñ× ½ - ¬"¼¾  
 −ëþšì®− ë” þóòîë ö−ô−òë  ö−ôêšñ−ë ð"ëê ñ"®ï (ðêþè−òþê¬) - è"×š³  
 −ëþ¾−−õ êèþ¾ ë” þ ñ−¾òê þ¾ê)(±ñêš¾−ô  ö−−ðþêîî½−îþè ð"ëê ñ"®ï þ¼ò−îî - è"½š³  
 −ëþ’−¼¾− ëš¼− ë”þ íðîí− ë−−ñ  š½¼ñê ð"ëê ñ"®ï −îñí -  ëíï −ìîõ³/³î−õ−õ ëþìî ½"ìô - ê"¼š³  

 −ëþ−×ðþô ë” þþ−êô  èþîë½î¾ ð"ëê ñ"®ï êðîþë (±−ò¼½) - í"¼š³  
 −ëþ−×ðþô ë” þšì®−  ö−¬š−¬ ð"ëê ñ"®ï −îñí -  íëî¬ íðôì ½"ìô - ï"¼š³ 
 −ëþöþíê í¾ô  ëî¾¬êñï ð"ëê ñ"®ï -  þ¼šþîêîî −"þ ñ¾ îëþ -  −ë® ³þêõ³/í¾ô ñíê ½"ìô - ¬"¼š³ 

 −ëþðîð  ¼®îîêò−×¼¾¬ ð"ëê ñ"®ï - ¬"¼š³ (¬ë¾ ’ï ê"−î)  
 −ëþó−−ì ë” þ¹½î−  ëîò−¬ê½ô ñ"®ï (êñêõôê−) - þ"³  
 −ëþ’−ñðè ó−−ì ë” þñê−ì− ’−ôìò  îî−ì¼ëô ñ"®ï ¾¬−îîêò−ëêþ - ð"½þ³  
 −ëþè−ñ¼ï −þï¼−ëê þï¼ñê ë” þšì®− ëš¼− ) ±−òïêšô ñ"®ï êþ−õ¾ (ëîðò¼ñë - î"½þ³  
 −ëþöî¼ô¾ ë” þ êðîí− í¾ô(ë−−ñ)  ¾¼−ò¼ñ¼ë ,èò−þô¼− ð"ëê ñ"®ï šêññêõ -  ó¾ ½"ìôöî¼ô¾ô  - ®"þ³ 

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

   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 
    347-587-0906אינגערמאן איז גרייט צו זאגן ויהי נועם, חמשה חומשי תורה אין אייער נייע דירה כמובא בתש' אבני צדק. 

  $917-588-7314 לשבוע, 30בתשלום  ראדני 143בביהמ"ד חרדים  -ברכות  7:30געזוכט אינגעלייט/חתנים/בחורים צו דאוונענן במנין שחרית בכל יום בשעה 

  347-860-3493הרה"צ המקובל רבי יונה לעבל שליט"א יקבל קהל בוומס"ב ע"י הזמנה מראש 

 עיין שם" על יו"ד ח"א בכל חניות הספריםיש להשיג הספר המפורסם "ספר  - להתחלת הזמן
 347-668-0834געזוכט איינער וואס פארט טעגליך פון שטאט קיין מאנרא וואס מען קען מיטשיקן פעקלעך פאר געלט רופט 

 Special 3 payment avail. - Free Delivery.      929-376-9909   ,שו"ע ,טורים ,שס'ן קול הספרים:
 איר קענט איבערלאזן ביים מקוה איד אין ראדני אדער אין קליימער סט.,-ומזוזות בו ביוםבדיקת תפילין

  AM9:00 190 Wilson #A-8אפען יעדע טאג פון  ווי אויך קען איינער קומען צו אייך אינדערהיים אראפנעמן די מזוזות,
 917-817-0185/718-388-3199נבדק ע"י הרב יהושע עקשטיין שליט"א סופר סת"ם, 

 Talk Kosher 718-831-2324ביי  off 50%סעלפאונס  Verizonאלע כשר'ע 
 debtrelief12345@gmail.comאדער אימעיל  718-213-6645רופט:  מיר וועלן אפווישן אייער חובות אדער סעטלען סענטס אויפן דאלער.

 U Ring We Bring 718-289-0472וועט אייך צושטעלן היימישע נארהאפטיגע עסן לויט אייער געשמאק ירושלים  A Taste Of Homeפארט איר קיין א"י צו רשב"י? 
 917-224-4639רופט  .ענגליש קלאסן פאר א"י פארגעלערנט דורך הרב האניג

36 Hours מירון אהין און צוריק Non Stop  1279פאר בלויז $Kosher Waze 718-596-9293 
 347-574-0323ביסטן אייער קינד פאר וואוטשערס יבל צו בעיבעיביסיטער עוועיל

Truck and Trailer Parking space available in the Navy Yard. 718-301-1770 
 845-418-3331פאר געלט אקציעס וכדומה וומס"ב ק"י רופט:  קארד מאשינעןצו פארדינגען קרעדיט 

pass. van with uhaul. Cheapest prices 347-770-3003. Reserve now 8-15 ווען סערוויס יצפת מינ

USA     •     E. Israel     •     Canada     •     London       
  סעלפאונס צו פארדינגען/פארקויפן פאר ביליגסטע פרייזן  basic unlimitedגרויסע אויסוואהל פון 

M&H Comm.             160 Lee Ave.              718-797-2668 
 646-807-9223 .לי עוו 110פאון פאר גאר גאר ביליג לפארט איר סיי ווי איבער די וועלט? דינגט אייך א סע !מציאה

מיר פארקויפן וויין טרויבן פון טשילע וואס איז באקאנט מיט זייער הויכע קוואליטעיט צי מאכן מאסט אדער 
 917-584-5672וויאזוי צי מאכן וויין, און מיר פארקויפן אלע סארט וויין כלים וויין, אויך לערן מיר אויס 

 347-528-2633/347-388-0512) (ביז די אפיס מאכט צוריק אויף) Lee Ave .)The Que 130, און פ.ס. ביי SSI/SSD, 8מרת. לעבאוויטש נעמט יעצט אן פריוואט סעק. 
NS Locksmith -  ,מיר אינסטאלירן און פארעכטען: שבת שלעסערMail box locks, deadbolts :5608-520-347, א.ד.ג., רופט 

Paying top $ for you Chase, Amex and Citi Thank You points - please call 888-502-0335 points@luxuryonair.com 

 718-852-4364מעי צו ותשע"ט ביטע פעקסט רעזמוסד אין וומס"ב זוכט א כיתה ח' מלמד פאר 
 917-453-6226געזוכט אן עקספיריענסד מענעדזשער פארן זומער צו מענעדזשן א קאנטרי, אויך א דעי קעמפ דירעקטאר, רופט 

 347-528-9578ן וויליאמסבורג זוכט א בחור פאר ווערהאוז ארבעט ביטע רופט יהיימישע אפיס א
 718-344-7410דזשאב אין די נאכמיטאג שעות. אינטערעסירטע רופט  part-timeטיכטיגע ארבייטער זוכט א 

 210-816-3635 .עס ווערט געזוכט א מענעדזשער פאר די זומער פאר א  קאנטרי אין סוואן לעיק מיט באנגעלאו
 0עקס.  718-438-3535שיין באצאלט. רופט  כיתה ו' ' אן באנגעלאו.  -כיתה ד'  - מאנטיסעלאו זוכט מלמדים פאר כיתוה ב' /מחנה אוהל ברוך קראסנא

 347-486-4745רופט  - וומס"בד פארן זומער פאר א היימישע מוסד אין -געזוכט א מלמד פאר כיתות ג
 347-875-7339פארן זומער פארגעצויגן)  דענסי(עקספירזוכט א קינדערגארטן מלמד  וומס"בא היימישע מוסד אין 

 347-564-1444פאר א גאנצע טאג, רופט  וומס"בעס ווערט געזוכט א ארבעטער אין א ספרים סטאר אין 
 ל. מ. 347.480.7791מאל א וואך אין די פארטאגס שעה'ן  3ווערט געזוכט אן ענערגישע אינגערמאן 'מיט א קאר' צו דיסטריביוטן 

ODA is hiring a Yiddish-speaking LMSW/LCSW. Competitive salary and a pleasant work environment. careers@odahealth.org 

Office in Willi. Looking for 2 female secretaries, well paid, good hours call 718-360-8844 #110- 917-363-0012 

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

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 

DESIGN CONSTRUCTION - High end work... low end cost... we remodel complete apt. 347-220-5929 
 845-774-7046פראפעשענעל פלאמבער נעמט אן אלע ערליי פלאמבינג זשאבס אין אפסטעיט, ביליגסטע פרייזן גאראנטירט, רופט 

  718-866-3396מיר זענען דארט אין צייט!  באקומט אן אפוינטמענט און ענדליך א הענדימען מיט א זייגער!

  All your CONSTRUCTION needs 718-635-2902  

Full renovation, kitchens, baths, basements חתן כלה ,apt., yrs. experience, H. Fogel 917-586-3774 

 Tri State Sewer  -  וואנעס -סינקס - מיר שטאפען אויף טוילעטס - sewer mains, 1000-783-718 .א.ד.ג  



Williamsburg Broker   929-276-4799האט איר א דירה צו פארדינגען פאר שנעלע רעזולטאטן רופט  

ë"½ôîî -  ל.מ. 516-725-5051רטל, פאר קורצע און לאנגע טערמינען, ובעדרום פורנישד דירות בעדפארד/מ 1שיינע איבערגעפיקסטע א צו פארדינגען 
ë"½ôîî -   ל.מ. 718-675-6617 .געגנט מורטלבעדרום דירה אן דיינונג רום מיט אפלייענסעס פאר חתן כלה  מעסיג רענט  2צו פארדינגען א איבערגעפיקסטע 
ë"½ôîî - 917-657-4669רופט:  8בעדרום דירה, מיר האבן סעק.  4אדער  3א צו דינגען  געזוכט 
ë"½ôîî - לאזט מעס. 718-704-9228ביה"כ.  2בעדרום,  3געגנט, כאטש  געזוכט צו דינגען א דירה, ראסס 
ë"½ôîî -    א גרויסעStudio apt  .718-782-7038/845-542-2052געאייגנט פאר א סינגל מענטש קענט/פארק, ביליג רענט  

ë"½ôîî -  248בעדרום דירה + דיינונג רום  1צו פארדינגען א שיינע Hewes  :347-528-9292, רופט  

ë"½ôîî -  בעדרום דירה מיט דיינונג רום, גרויסע פארטש,  1צו פארדינגען אA/C,  347-714-0339האט סטארעדש, רופט 
ë"½ôîî -  347-708-6375פארדינגען אויף וואלווארט רופט    ג רום צונדירה מיט א דיינו בעדרום 1הערליכע Williamsburg Broker  

ë"½ôîî -  347-708-6375מיט א פארטש צו פארדינגען אויף וואלאבאוט   דירה בעדרום  1גרויסע שיינע Williamsburg Broker 
ë"½ôîî -   347-708-6375שיינע הערליכע פורנישד דירות צו פארדינגען רופט Williamsburg Broker 
ë"½ôîî -  347-903-6569טעקסט /לי מארסי רופטבעדרום דירה צו פארדינגען פארטש, עלעוועיטאר, מורטל צווישן  2שיינע ברענד נייע 
ë"½ôîî - ל.מ 845-293-2305 .שטאק ארויף 1ס.פ.  1300וואלבאוט געגנט /צו פארקויפן א שיינע קאנדא קענט 
ë"½ôîî -  718-285-1996בעדרום בעיסמענט דירה צו פארדינגען, גרייט אריינצומופן,  1שיינע פורנישד  
ë"½ôîî -  וואלאבאוט, לי/מארסי  בעדרום דירה 4פארקויפן אן אויסנאם שיינע  צו -זעלטענע געלעגנהייט)

 718-473-9671שנעלע קלאוזינג, רופט צו קומען קוקן היינט נאכמיטאג 'טע שטאק), 4פעללער,  - 
ë"½ôîî -  347-875-0371 .8נישט סעק  ,פארדינגען מורטל/פרענקלין וג רום צונבעד דירה מיט דיינ 2שיינע גרויסע 
ë"½ôîî -  מיט דיינונג רום, גרייט אריינצומופן. (קעגן נייטרא חדר)בעדרום דירה, בעדפארד  2צו פארדינגען אsec 8 ok   '347-423-1033רופט ארי 
ë"½ôîî -  97'טע שטאק, 2, בעדרום דירה 2צו פארדינגען א South 8 St.  :718-384-5571רופט 
ë"½ôîî -   בעדרום בעיסמענט דירה, סקילמאן/מירטל געגנט,  2צו פארדינגען אRent Neg.  347-585-6742רופט/טעקסט 
ë"½ôîî - For rent - Brand new beautiful 2 bedroom without DR for very good price. Willoughby/ Franklyn-Kent.  Artex mngmt 347-436-7576

ë"½ôîî - 25x100 R7A LOT 11500 buildable sqf , available for sale or partnership. Call/text 732-784-8288 
ë"½ôîî - FOR SALE - 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 - 1500 אימיעל  .פארק/קענט .ברענד נייע אפיס ספעיס עוועיל .ס.פaneiman11211@gmail.com  
ë"½ôîî -  845-238-9788רופט  3ס.פ. אפיס בילדינג אין די נעווי יארד #  1250טישען + ווערהויז ספעיס בערך   8צו פארדינגען 
ë"½ôîî -  1  718-486-3919דעסק אפיסעס צו פארדינגען, בענקל דעסק אינטערנעט אינק. בעדפארד/פענן געגנט רופט 
ë"½ôîî -  $347-668-5830, דעסקס/אינטערנעט אינק. 525דעסקס  $3/ 375דעסקס  $2/ 225דעסק  1סקילמאן/מורטל. אפיסעס. מיט  

ë"½ôîî -  ל.מ. 347-585-6742צו פארדינגען פריוואטע בעיסמענט אפיס ספעיס רופט/טעקסט 
ë"½ôîî - Large renovated basement office space for rent – high ceiling utilities incl. Myrtle/Kent area. 718-676-0100  

ë"½ôîî - Lot incl. office, storage, bulletin board, all fenced, rent 5K mo. sale 3,600K, ok to build 15000 s.ft. community use, owner financing,  449 Broadway & Hewes 845-774-9690  

ë"½ôîî - Office space for rent. Basement 800 sf with 9.6' ceiling and windows. Parking option available. 718-522-5512 
ë"½ôîî - New luxurious office suites with beautiful conference room on premises for rent. Park/Kent . 646-820-1553 

õ"ë - 13/44 - Beautiful 1200 s.f. apt. 3 bedroom, 2 full bath, big porch. sec. 8 ok. Call: 347-528-4068 
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 

þêô¬ê½/ðêîîš−¼ñ -  718-496-3760בעדרום דירה קאר. הויז  5פארדינגען א צו  

þêô¬ê½/ðêîîš−¼ñ - 2 upgraded houses to rent, 5 bed, 3.5 bath, Play room, Kitchen, Study, LR, DR, Laundry, beautiful deck! 347.770.0206 

−½òêô  -  רומיגע דירה  7צו פארדינגען אduplex    347-893-2329אין קלאזעט. -פיס דאך, פסח קאך, וואלק 9ס"פ,  2100פון 

−½òêô  -  בעדרום קאנדאו + בעיסמענט  5ברענד נייע צו פארקויפן אCollins Ave. Many upgrades  845-377-5097 
−½òêô  -  בעדרום  5צו פארקויפן א ברענד נייtown house 845-641-6331קאר גאראדזש און בעיסמענט.  2בעד. דירה. מיט א  2, מיט א ליגעל

−½òêô  - Top location on Charles Ln. beautiful split level on 0.35 acre zone legal 2 family, Broker Michal Jacobi 845-548-1942  

−½òêô -For sale luxury 5 bedrooms up and down condo, 2600 s.f . + 2 bed. finished apt. for the tenant. Ready to move in.845-709-1955 
−½òêô  - Looking for a bargain?! Condo on Parkview Drive selling for record breaking price!  Call 845-274-2780 Won’t last! 
−½òêô  - 7 room furnished apart. Available - short or long term. 646-491-8920/845-352-4102 
−½òêô  - Luxury 5 bedroom 3 bath huge kitchen, dining room, play room, porch- Jill lane near bobov and viznitz 347-461-5421 - Also 3br/2bath available  

−½òêô  - For sale condo new construction 5 bedrooms 2.5 bath + bsmt  ready for June top builder excellent location call 845-548-9486 

−½òêô  - For Sale: Beautiful condo, great location. 4 Bed, 2.5 bath, Kitchen, Dining/living, play room. 718-839-3857 
−½òêô  - Beautiful brand new Townhouse / Flats in construction, now available for sale. Call/Text 718-530-4569 Email: Joseph@sgnrlty.com 

¾ïð−þ ¬êò½¼¾¬ - Beautiful House avail. for rent for summer 4 Bedrooms 3 Baths 2400 SQF, Nice property, 12 min walk to shul. Call/Text 845-559-9089 
½¼¾¬ð−þ ¬êòï¾-   ,845-323-5566הערליכע גראונד'ס, גוטע געגנט, רופט אייער פריינט זושא פעדער בראקער ביה"כ,  2.5בעדרומס,  4פריוואטע הויז צו פארדינגען 

  845-608-1100 יואל יאקאברופט:  New Hempsteadאדער  Wesley Hillsטראכט איר פון 
−"š -  347-731-3944אריינצומופן ס.פ. אין ווייניארד דעוועלאפמענט, גוטע פרייז. גרייט  1500רומיגע דירה  5צו פארקויפן א טאפ פלאר 

−"š - רומיגע דירה אויף פראג מיט אסאך  9 א צו פארקויפןupgrades 845-537-0622נסט אינטערעסירטע רופט: ענאר ער 
−"š -  רומיגע דירה +  7- 6צו פארקויפן  א  שיינע גרויסעattic 845-637-6277 . כל הקודם זכה .פאר זייער גוטע פרייז 
−"š -  845-662-4998ריזיגע דיינונג רום, לאנדרי רום , פארטש, גרעניט קאך.  ס.פ. 1950אין דירה אויף פראג - רומיגע וואלק½  6צו פארקויפן א 



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 

Willing to be a money partner for presold inventory. 
Please email your details to : moneypartner488@gmail.com 

−"š/,½ñ−ô ðò¼ñ−−í -  845-537-0116איינס מיט מלכות'דיגע ווילא, "עקזיט" בראוקער י. י. כ"ץ , באלעבאטישע רעזידענשאל לאטס 4רייכע אויסוואל פון 

Home in Woodbury Junction, Monroe. Ready to MOVE IN! Developed backyard and much more! Ch. Fekete. 917.301.2380 EXIT REALY VENTURE 
ñëîîîêþèò−ô  -Nice renovated house in blooming grove 4 bedrooms 2 baths kosher kitchen with brand new 

sinks & counter tops. Across from shul with yiddish neighbors. Section 8 accepted. Call 845-388-1900 
ñë ¬îê½îîîêþèò−ô-  845-388-1900 .זומער  חדשיםנעבן צווייטען פאר  1פורנישד הייזער  2צו פארדינגען 

¾ïð−þðîêîî -  1  ל.מ. 917-627-4042בעדרום באנג. צו פארדינגען. רופט:  2און 
±−îîêòþ¼¾¬/öþîëðêîî-   347-786-2342בעדרום באנגעלאו עוועל. פארן זומער, מיט וואשער דרייער, מנין, מקוה אויפן פלאץ,  3בעדרום און א  2א 

±ò−ô -  646-303-8922רופט  .נעבן די אנדערע פאר א מציאה ס איינסיוניט 2צו פארקויפן 
š−¼ñ öêîî½ - Leisure Lake - Brand new large summer house for rent for the summer fully furnished. call 917-202-0726 
èþîë½ñêõ - For rent, 5 Bed. house on 1 ½ Acre nice grass, full amenities for children, near to Scoops Supermarket, now till after Sukos 845-774-9690 

³õ® þôî¼ë è"ñ -  .011-972-4-640-6603    845-4254545דירות צו פארדינגען אין עיה"ק צפת. אויף די טעג ארום ל"ג בעומר 
ó−ñ¾îþ− -  011-972-58-760-3327אלע באקוועמליכקייטן,  גאולה געגנט)(בית ישראל און וואכן  -הערליכע פריש געבויטע דירות אויף טעג c5441122@gmail.com 

 


