
   åøòèòå      èê¬òîï è−òîï ∞39-∞53         èê¬òêô è−òîï ∞46-∞ 52          èê¬½ò−ð öè¼þ ∞50-∞60  

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 

   ëåãéùéí     
ö³ìí −ëêö³ìí íñ×í −ëê 

  )פנחסב"ר ( ב"פנ"י  øòâøòáðééåå íééçמו"ה  נ"י àãåé )יצחקב"ר ( ב"פנ"י  ïàîèåâ øéàîמו"ה 
    èëàð êàåå      

 ä"åî ïøäàïàîãòéøô é"ð  
 ø"áéîøé â"äøä à"èéìù 'ïàøôàù õ"îåã  

ç"åî úéáá"èéìù àöéìåñ ã"áà ö"äâäà 216 Lynch 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù àöéìåñ8:30 

 ä"åî ïåòîù ø"áïéîéðá ìàåîù óôà÷ é"ð ä"åî ç"åî úéááïàîèåâ ïøäà äùîé"ð741 Wythe (ùæãéìèàø ïåô âðàâðééøà) 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù ãùàéååé÷8:20 

 ä"åî ìàåé ø"á ìàøùé ïåòîù(ïôøòååèðà) ãòéøô é"ð
ä"åî ç"åî úéááñåéìãðàñ ó  é"ð222 Keap St. 

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäåô"á ïòìå÷ñ 

 ä"åî ìàåé ø"á áåã äîìùøòãéåå é"ð  ïúçä"åîøòâøòáãìàâ ìëéî äîìù é"ð , íìåàáàæàìô èðéåàô 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå áåùèàìæâðéùàìô/éì  úéøçù8:15 

 ä"åî á÷òé íäøáà ø"áãåã íééç ãòéøô é"ð   ç"åî úéáá ä"åîøòììéî ìùéô é"ð ,13 Lorimer #1-A 

     úåðåúç      
ö³ìí −ëêö³ìííñ×í −ëê 

 )בנציון יוסףב"ר ( נ"י ïàîàìàù á÷òé äùî מו"ה נ"י éîçð' )יוסף בנימיןב"ר (נ"י  àøæò ùèééãמו"ה 
  íìåàáìàéøòôîéà

 )הערש לייבב"ר ( נ"י ùèéååàáòì ãåã äîìù מו"ה נ"י ìùøòä )דודב"ר (נ"י  ïàîìòèéî óñåé ìîéæ äçîùמו"ה 
  íìåàáìæéø øúë

 )יושע העשילב"ר ( נ"י øòðæàø 'éòùé ïøäà מו"ה נ"י äùî íäøáà )אלכסנדרב"ר (נ"י  øòééøá ìà÷æçé óñåéמו"ה 
  íìåàáãøôàâéô ñ

 )עזריאלב"ר ( נ"י øàì÷ ïîçð מו"ה נ"י éìà íééç')בן אב"ד תולדות רפאל(נ"י  íåìá ìùéô íéøôà ïåòîùמו"ה 
  íìåàáéáö ñãøô

 )אפריםב"ר ( נ"י õèøàååù ïîì÷ íééç מו"ה נ"י àéñåæ øæòéìà )שמעוןב"ר (נ"י  êàøá íééç øéàîמו"ה 
  íìåàáìàèðòðéèðà÷

 )משהב"ר ( ע"ה ñééåå ìàéøáâ מו"ה נ"י çöé íäøáà÷  )שלמה אלימלךב"ר (נ"י  ïøòèù ãåã ìàøùéמו"ה 
 íìåàá ñééãàøàô ìçø úéá- é"÷

 

 3:00לים לרפואת כ"ק מרן רבינו שליט"א בשעה יתקיים היום אי"ה מנין תה - קהל בית קאשוי

#14-53  

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

ë¾−î èê¬òîï 
î"¬ îñ½×   ’½ô 3 .Dec  

     "¼¾³ì              17'  

íéðîæ 
þì¾í ³îñ¼5:51
íôìí ±ò7:03

¾"þš öôï ¹î½8:48
ê"þè9:24
íñõ³ öôï ¹î½9:47
ê"þè10:11

³î®ì11:46
íñîðè íìòô12:16
íò¬š íìòô3:13

í¼−š¾4:29
³"þ5:41

3:30

בביהמ"ד הגדול דקיט"ל  
  בית שני - ראדני                       



 יומא דהילולאהיום חל יומא דהילולא קדישא של רבינו הקדוש מסדר המשניות רבינו יהודה בן רבן שמעון בן גמליאל זי"ע דבר בעתו מה טוב ללמוד משניות ב

  יום ב' מחרתהי'  רייכמאןבת ר' שאול יחזקאל ע"ה  אדלשל האשה מרת  הקמת מציבה
 בעדפארד/ווילסאן ,טובאאבעדפארד/וואל 10:00באס יסע בשעה  - 11:45ה"ח ק"י בשעה יבב

וואס זאלן מיר האבן באקומען א הארציגע רוף פון א צובראכענעם חתן וואס האט נישט קיין עלטערן ל"ע 
אים פירן אונטער די חופה און גייט בשטומ"צ חתונה האבן מיט א כלה א יתומה מאב ואם אין דעם 

קומענדיגן ג' אדר און עס איז נאכנישט דא די מינימאלסטע הוצאות פאר די חתונה, ווער עס קען העלפן 
ערפרייען דעם רבונו של אדער ווער עס מאכט חתונה אין די טעג פון אנפאנג חודש אדר און ער וויל ד

  עולם'ס קינדערלעך זיי זאלן קענען גיין אונטער די חופה זאל ביטע רופן זלמן לייב וויינשטאק
 און דער אבי היתומים וועט אודאי באצאלן מיט אלעם גוטן. -  845-629-2329 

 אם אתה משמח את שלי אני משמח את שלך!



: • : • : • :   • : • : : • : • :   יארצייטן     : •
 ¾îðší îò−ëþíðîí− þ"ë [ê−¾òí] öî¼ô¾ ôè öë ñ"®ï ñê−ñ -  íò¾ôí þð½ô - è"òš³³ ê"è (?¬"¼) 

−ëþ ¹½î− ë” þšì®− èò−ñ¼ô  ñ"®ïèêþõô  - ë"ô¾  
 −ëþ’−¼¾−  èêþõô ñ"®ï ±−îîþîí −îñí -  ï"½¾  
 −ëþñô−ï  êò−îîô ñ"®ï - è"®¾  
 −ëþóíþëê  þ"ë’−ð−ð− ó−−ì  þ−ôï−ê ð"ëê ñ"®ï êþï¼ -  ³î−½ò× −³ë ½"ìô - ê"×š³  
 −ëþí¾ô ë” þë−−ñ ê ñ"®ï öš ¬ê¬¾ôþêð ð"ë -  þ¼ô−−í¬þ¼îî ¾"þ ö³ì - ë"×š³  
 −ëþñ¾−õ þï¼−ñê ë” þšì®−  ëîï−þ¬½ô ñ"®ï (−ðêþë) -  ó−¾îþ−õñ ¾þðô ½"ìô - ë"¼š³ 
 −ëþêš½î− ¹½î−  êšêþš ±"ôîð ñ"®ï þêïò¼® - ì"®š³   
 −ëþñ×−ô ñê−ì− ë” þ ðîð êòï¼þëô ñ"®ï š−ò’®−õ (ö−õ¼¬½) −îñí -  ¬"þ³  
 −ëþ¹½î− ë” þ−òë ëîð ö−ô šñêëî½ô ñ"®ï šêíò−−¾ -  þ−ë¾ôí ½"ìô - ê"ñþ³  
 −ëþμîþë ë” þöþíê  ïî¾¬ ð"ëê ñ"®ï ðñ¼õš¼ -  íð¾í ³êõ ³"î¾ ½"ìô - ë"òþ³  
 −ëþμîþë ó−−ì ë” þ¹½î− ó−þõê  ê¾¬ò¼ñ ð"ëê ñ"®ï êòí× -  ó−−ì ³×þë ½"ìô - î"¬þ³  
 −ëþñêþ¾− ó−þõê ñ¾−õ ë" þ−ë®  ¾êòêò ð"ëê ñ"®ï þõî½ - ìô"½õê ½ ±þê − - ¬"òþ³  
 −ëþíìô¾ óòîë ë"þ óíþëê ñêîô¾ ö−ô−òë  èþîë¾¼þõ ð"ëê ñ"®ï þõî½ - ìô" þõî½ ¬ë¾ ½ -    ï"½þ³ 
 −ëþšì®− ë [š½ò−õô −îñ−¼í]”þ ó−−ì óíþëê  š"íþêë ó−−ì ³þî³ −"þ ñ"®ï ðêþèêò−îî - è"¼þ³  
 −ëþ ñêõþë" þíôñ¾  (êšêþêô) ½êõ ð"ëê ñ"®ï þî® öëê - ï"¼þ³  
 −ëþðîð ë" þ−šì®  êþ−îîš½ô ñ"®ï −š½þ¼îî¬ - õ"þ³  
 −ëþ’−¼¾− ó−−ì ë” þþ¼ëîð óîñ¾ ) −òôîþ ,±¬−þêõ ð"ëê ñ"®ï öíê½þîê−ò¾ (ë"¾þíô - ê"õþ³  
 −ëþíìô¾  šþê− î−òë ëþ ñ"®ï ½¼ñ¼ëê -  íþî³ −þíîï ½’’ìô - î"õþ³  

 -------------  
 −ëþðîð  (ö−ñšîþë) ó−−ì ±õì −"þ ñ"®ï ±−ëîë−−ñ öí×í -  ±õìí −ìê ð×ò ó−−ì - ë"¾³  
 −ëþþ¾ê ¼¾îí− ë” þöî¾þè  ±−ñð¼¾ô ñ"®ï ¬êñë¬−îþ - ë"¾³  
 −ëþðîð ë” þ−ë® ñêîô¾  ¾¬êšòîôë ê"ìòô ³ë−¾−ë −"þ ñ"®ï ö−−ñš -  ó−ïþê ³−ë ½"ìô - 

 öèþêô èê¬òêô- îñ½× ï"¬  
 −ëþíôñ¾  êšêþšô ñ"®ï −þêí−ñêš [−ðþõ½í êõîþí] -  ï"ò¾ 

 −ëþšì®− ë” þëš¼− ±−¬½êþõ ð"ëê ñ"®ï  - ¬"®¾  
 −ëþëš¼− ë” þ−ñ³õò ó−þõê ¾þ−í  ö−ñëîñ ,š½−þë ð"ëê ñ"®ï -  ñ−¾¼í þ"þ −ëê - ð"³  
 −ëþ¹½î− ë” þöî¾ô¾  êò−îîô ñ"®ï ó−−í¬þ¼îî - ë"×š³  
 −ëþí¾ô  êšêþš ±"ôîð ñ"®ï ö−¾¬¼¬¾ô - ð"ñš³  
 −ëþðîð ë” þ’−ì³õ  ëîñ½êïô ñ"®ï (¾¬êšîñ ,½ê−) - î"ñš³  
 −ëþ¾−ë−−õ −þîê ë” þöþíê ïš) êòþêôêš ð"ëê ñ"®ï êòí× öí×í (±−îîêñ− - î"½š³  
 −ëþ öþíê êþ¬−−ò ð"ëê ñ"®ï ðñ¼õòí¼¾ ö−ñþ¼ë - ï"¼š³  
 −ëþëš¼−  þ"ë í¾ô ñ"®ï îòêð−ñî¬-  ½êò×ô −òëþî −ô×ìô- ê"õš³  
 −ëþó−−ì  ö−ñ¼š ð"ëê ñ"®ï öêô¾¬−−ð -  ½"³ìíñ öôêò þëì - ï"®š³ 
 −ëþþ−ê− šì®− ¼¾îí− ë”þ ëš¼−  )îîþîí (ðêþë êòîîêþîï ð"ëê ñ"®ï ±− -  ³î¼−ðî ³îòîôê ’½ô ½"ìô - ê"−þ³  
 −ëþðîð ¾−þ¼ë ëîð  þ"ë¾þ−í −ñ³õò  ê¾þêîî ±"ôîð ñ"®ï ðñ¼õò¼ïêþ - ð"−þ³  
 −ëþ¹½î−  þ"ë íðîí− ½êò×ô ð"ëê ñ"®ï îèîðþ−ë -  ¹½î− ³òî³× ½"ìô - ð"−þ³  
 −ëþóíþëê ë” þëêï  ³õ® ±"ôîð ñ"®ï öíêïò−õñêîî - î"¬þ³  
 −ëþñêõþ ë” þóíþëê  îîêš−ñ ð"ëê ñ"®ï ö−−¬¾òþ¼ë -  ëî¬þë¼ñô ò"þ ö³ì - ì"ñþ³  
 −ëþíðîí− ó−½ò ó−ôìþ ë”þ ½ìòõ ñêõþ ¼¾îí−  þ−ôï−ê ð"ëêþ ñ"®ï êþîè−¾ −ð -  íîò¼ ëš¼ ½"ìô - ê"ôþ³  

 −ëþþ−êô ë” þöêôõ−ñ  ¬ðê¬¾−−òô ñ"®ï þ¼ë−î¬ -  þ−êô ö−¼ ½"ìô - ì"òþ³  
 −ëþ¹½î− ëš¼− ë” þμîþë ¬½òîšô ñ"®ï ö−¬òê -  êñ−¬½îêô −"þ ð×ò -   
 −ëþñ−¬õ¼¾ −³ë¾  ¼−ñ−š ð"ëê ñ"®ï ±−îîþîí −îñí - ¼"þ³  
 −ëþóìòô ë” þðîð ëš¼−  îîêò−¾ôêô ñ"®ï ¾−ñêš - ì"¼þ³  
 −ëþ¹ñêîî ëêï ê¾¬−¾¬ ±"ôîð ñ"®ï öêôõîê - ¬½¼õêðîë - ì"õþ³  
 −ëþö−ô−òë ë” þöí×í −×ðþô  š½ò−ôô ñ"®ï −š®−ëîš¾ -  šì®− ³ñìò ½"ìô - ®þ³¬"  
 −ëþí¾ô ë” þ šì®− óíþëê šþê− î−ò ,¬þêë−š ð"ëê ñ"®ï öêôþ¼¬¾ −îñí - ¬"®þ³  

 -------------  
 −ëþñîê¾ ’−ð−ð− þï¼ñê ë"þ ñêþ¾− ) ñ"®ï ë−î¬ (±−ïðêô - ìô" í×þë ê¾−/ñîê¾ −þôê ½ - ì"¾³ 

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

   ñãééôéñàì÷ -    ãïèàèìåæòø òèñ÷øòèù é 

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

    718-362-8846 "חיים שיש בהם..."מינוט'יגע חיזוק שיעורים  5טעגליכע 

 Myrtle Ave. 718-855-6900 654מיר פיקן אויף אייער תפילין און מזוזות בודק צו זיין און ברענגן צוריק בעז"ה אינעם זעלבן טאג. בית הבתים 
 7:00ביז  5:15ריענסד, הלכה'דיג,  אין וויען ביהמ"ד יעדע נאכט פון יעס וועט אי"ה זיין א שערער מיט עקספ

ן אין כעס, אייער זין, ענטפערט אלס צוריק, שטענדיג אומצופרידען, שטעלט א ווידער שטאנד צו אלעס, קאמפלעינט כ'האב נישט וואס צו טוען, גייט אריי
י מנהל ומחנך מומחה וואס האט שוין אהערגשטעלט אפגעפרעגט ביי חברים און געשוויסטער, גייט שלאפן שפעט שטייט אויף שפעט, פאר די אלע רופט שוין ד

 718-809-3157זייער אסאך שטובער אויפן העכסטן צופרידענהייט און גרעסטן נחת. טייערע עלטערן זייט אויך פון די פולע פרייליכע שטובער! 
 Special 6 payment avail. 929-376-9909 ,שו"ע ,טורים ,שס'ן קול הספרים:

 ל.מ. 929-359-1284רופט  .נאכטיישעה ב 2 ,שעה צופרי 1א אינגערמאן געזוכט פאר א ספעציעלע בחור 
הויבן בליען און מצליח זיין". עלעבן". "מיינע קינדער האבן אנגטעגליכן - "איך האב באקומען חשק צום טאג

מיט אסאך עקספיריענס איז  emotional counselorא היימישע  -"איך בין ב"ה ארויס פון מיין ענקזייעטי" 
 מיר נעמען ק.ק. איבערן טעלעפאון 845-570-2905רופט מ. פריעדמאן  $ א שעה.60 גרייט אייך צו העלפן.

רה"ג בעל פני מבין זצ"ל, מכתב מבעל תורת יפה זצ"ל, מכתבים הנמצא אצלינו למכירה, מכתב מ
אטער מ'איהעל ממהאדמו"ר מסאטמאר זצ"ל, ישמח משה דפוס ראשון, חק לישראל שייך להרב פנחס סא

 718-407-2485זצ"ל, ספר שהיה שייך להבית נפתלי מ'מאד זצ"ל, ועוד וכו', 
 845-281-4283ן לערנען משניות רופט: ולים אן תהזאג וא מנין בני תורה וועלען ארויפגיין צי די קברים אין בתי חיים קרית יואל צ האט איר יארצייט?

 718-513-2250רן פאר באצאלט. רופט: ישט א באקוועמע קאר דרייווט אראפ קיין פלארידא קומענדיגען מוצ"ש וישב גרייט מיטצונעמען עטליכע פאסאנדזאינגערמאן מי

New promotion  -  $25 קענט איר פארדינען צווישען 3000פאר בלויזK -35K  646-493-7782רופט 
ארבעטן אין א  ומער סערוויס סקילס צונגערמאן מיט קאסטאיגעזוכט א טיכטיגע  געלעגענהייט!! ארבעט

 929-289-0483רופט/טעקסט  .טע פאטענטשעלסושיין באצאלט מיט ג ,ן סטארופאעלעקטעראניק/טעל
 718-569-6925אין א"י און קיין אמעריקע, מיט א לאקאלע נאמבער,  unlimited talk$!!! 4דינגט א בעסיק טעלפאון קיין א"י פאר בלויז 

 Call Pro  |888-604-2610 - thecallpro.comשיקט ארויס מעלדונגען וועגן זמנים א.ד.ג. פאר אייערע קאסטומער דורך  געשעפטן!
 איר קענט איבערלאזן ביים מקוה איד אין ראדני אדער אין קליימער סט.,-בדיקת תפילין ומזוזות בו ביום

  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, 

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

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

  All your SMALL CONSTRUCTION needs 718-635-2902  

האט איר  -. AEPוואך געבליבן צו  1? שפארט אייך געלט, עס איז נאך דא Medicareאכטונג! האט איר 
Medicaid  אוןMedicare חודש'לעך אויסצוגעבן אין 100? איר קענט באקומען איבער $pharmacy.  

 347-875-7895מומחה ישעי' בערקאוויטש  Medicareרופט דעם 
NS Locksmith -  ,מיר אינסטאלירן און פארעכטען: שבת שלעסערMail box locks, deadbolts :5608-520-347, א.ד.ג., רופט 

Credit Score Boosters - where we guarantee to boost your credit score within 3 to 12 months! No matter 
where it's at! - or your money back! Call now: 888-641-6640 or email: thecreditscoreboosters@gmail.com 

Hamaspik Day program in BP is looking to hire a F/T man / Bochur to work with very capable 
special needs adults. Competitive pay and benefits. For more info. call 718 302 3333 X 211 

9314-600-Professional spot light installation. Call: 347 -  Unspot Electric  
RtvMerchandise.com - Attention Amazon Sellers - We Buy Customer Returns - FBA Unfulfillable - 347.628.8981 

 845-418-3331פאר געלט אקציעס וכדומה וומס"ב ק"י רופט:  קארד מאשינעןצו פארדינגען קרעדיט 

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

Our Chanukah gift to you: Introduction Package, 3 Yoga Classes for $24 (Only $8 Per Class) . call 
now to reserve your spot 718-569-7211 "private classes available as well" Sapphire Wellness Group. 

Bushwick, Crownheights, Bedstuy, we’ll help.  718-489-4053  Rental Vacancies?  
The Pekalach Place - Prices starting at 95¢ A PECKEL! So LOW it doesn’t pay to do it yourself!! - Ufruf,  Vacht 
Nacht, Pidyon Habein  Upsherin, Hachnosas Sefer Torah - This Week 10% off Upsherin Pekalach (with mention of ad) - 

Last minute orders are our pleasure. Next Day Delivery To BP and Williamsburg.  Call or Text 732-363-7872 
Real Estate office in Williamsburg is looking for a Yingerman who has experience in 

accounting/monthly reports & reconciliation Dept. Please email resume to: OF246union@gmail.com 



FISCHER’S Flooring Covering Co. - We sell: Sheet vinyl, Oil clothes, Inlay, wall to wall 
carpet, Area rugs, Vinyl tiles. - Commercial & Residential, expert installation. Incl. best plywood. 

Long warranty. Call (from 9 to 5) 718-864-9994 or come over with the size to 161 Clymer st. 

 929-294-9348אדער  917-450-1786רופט:  corporate accounts welcomeלכבוד חנוכה  giftsייערע מתנות אין ביזנעס אלע א wrappenמיר 

9603-213-nstallation of all floors wood and tiles scraping staining & finishing repairs 718I M & R. FLOORING 
 347-889-0262צו פארדינגען א מיני ווען פאר וועכענטליך אדער חודש'ליך. רופט: 

Attn. Kallahs CUSTOM SHELVES for your closet 347-546-3427 
   sales@845toner.comאימעיל  with your monthly average order  בחינם tonersגעפינט אויס ווי אזוי איר קענט באקימען 

ë"½ôîî - 347-452-0122רופט  .זייער שיינע גרויסע פלאץ צו פארדינגען פאר חנוכה מסיבות 
ë"½ôîî - ל.מ. 917-946-5321רופט  8יאר ליעס נישט סעק.  3בעדרום דירה אין דאמסי  5א  ןעצו פארדינג 
ë"½ôîî - 347-244-2782 .שיינע פורנישד בעיסמענט דירה פאר חתן כלה, קליימער געגנטא ן עצו פארדינג 

ë"½ôîî -  בעדרום פורנישד דירה, אין בעסטען געגנט גוטע פרייז,  1צו פארדינגען א זייער שיינע נייutilities  .347-786-1476. אינק 
ë"½ôîî -  347-696-6942בעדרום דירה פלאשינג העריסאן רופט  3צו פארדינגען א 

ë"½ôîî -  בעדרום בעיסמענט דירה  2צו פארדינגען אbrand new condition  אויףRutledge   347-525-5499אינטערעסירטע רופט 
ë"½ôîî -  718-930-1405יאר ליעס רופט:  2רום פורנישד בעיסמענט העריסאן/לארימער בעד 1ברענד נייע 
ë"½ôîî -  ל.מ. 917-426-6986ן רופט: פומ ובעדרום דירה, גרייט אריין צ 1געווארן עוועל. א הערליכע  

ë"½ôîî - New listing an upscale furnished 1 bedroom semi basement prime location. 347-578-5845 
ë"½ôîî - For sale: vacant 2 family 3 story house on Kosciuszko St. Call/Text 347-674-7811  

ë"½ôîî - For sale - a spacious 2100 S.f. 4 b.r. Duplex apt. 7th 8th floor. 716-941-1211 
ë"½ôîî - 718-599-5569רופט  .צו פארדינגען א קליינע אפיס  ספענסער/פארק געגנט  

ë"½ôîî -  רום אפיס צו פארדינגען, קענט/פארק, גראונד פלאר, שיינע פענסטערס, פרייוועט בהכ"ס,  3 -  2הערליכעUtil. inc  718-593-7171רופט 

ë"½ôîî - Brand new luxury offices with furniture Wallabout area large and smaller. Wmsbgoffice@gmail.com  

ë"½ôîî - Office space for rent Franklin cor. Park, high ceiling, large windows, $975 a month. call 929-376-9950 
ë"½ôîî - Brand new fully furnished 2 desk office, With conference room. all util. Incl. Starting $700. Call: 646-306-2560  

ë"½ôîî - Price Reduce. RENT / SALE! 449 Broadway cor. Hewes St. 3000 s.f. with an office trailer and 45 feet storage trailer, w-electric and secured fence 845-629-5186 

ë"½ôîî - Spacious office space for rent. Please call 718-522-7099  

ë"½ôîî - Office space for rent Broadway (Hopper/Keap) 300 s.f. 718-387-0400 # 204 if no answer L.M. 

ë"½ôîî - Office space avail 266 Broadway cor. Hevemeyer 1600 s.f. $50 per s.f. call 718-599-5569 

ë"½ôîî - Rent an office/desk/conference room, per hour/day/week/month/year, 929-335-4777 
ë"½ôîî - Specious 3 room BSMT for rent 720 SQ FT. Lee/Ross area 347-762-0076 

Bronx - New development project, total 6.5M, total equity 2M,  construction loan 4.5M, only 400k equity needed -  3 year 15% pref. return: 551-333-1380 

ðêîîš−¼ñ -  347-930-8472ביה"כ אפלייענסעס אינק. רופט  2בעדרום דירה  3צו פארדינגען א  

−¬−½ −½þ¼¾ï - 2500 s.f.  Warehouse in FOR RENT 2 blocks from shul. 347-228-1851  

Trenton NJ -  פעמילי הויז,  4צו פארקויפן אK180$  347-587-0306רופט 

E. Orange NJ  - 3 family and 1 family house for sale very reasonable 718-782-7038/845-542-2052 

−½òêô  -  צו פארקויפן  קאנדאו אויףCollins 347-504-3374רופט  .מיט א בעיסמענט ווערט יעצט געבויט 
−½òêô  -  צו פארקויפן אduplex  845-608-5042רופט ס.פ.  2100קאנדאו מיט אינקאם 
−½òêô  - Brand new condo for sale. Calvert/306 area 1300 s.f. 845-323-7893 L.M. with name 
−½òêô  - Condo for sale on Elm St. Please call 845-274-2615 

 ctionAirmont new constru       2  נייע פריוואטע הייזערavail    אין צענטער פוןAirmont  0906-397-845נאנט צו שול      Airmont new construction 
−"š -  ס.פ. אויף  2000'טע שטאק 2בעדרום קאר. דירה  4הערליכע נייעQuickway  גרייט צו

  טעל. נאמבערל.מ. מיט גאנצע נאמען און היים  718-522-7305 , רופט:ן אפאר וואכןיקלאוזן א
èþîëò−ôîñë -  5  518-945-8526. רומיגע  דירה אין די נייע דעוועלאפמענט צו פארדינגען, גרייט אריינצומופן 

One time opportunity!! Beautiful private houses for sale in Woodbury/Blooming 
Grove/Chester areas. Deals you don't want to miss! for more details call today  917-627-9586 

èþîë½ñêõ .½ - Fall & Winter Vacation Rental  -  (ביה"כ  4עוועיל.  בעטן) 30(בעדרום הויז  10הערליכעone Jacuzzi( ,
פריזערס, פרישע בעט געוואנד און האנטיכער,  2, וונסאוי children’s playground ,2גרויסע קיטשען און דיינינג רום, עירוב, 

all paper goods incl.צוגשטעלט א פריוואטע ביהמ"ד אויפן פלאץ ,.  - Only $1675/$1850  -  347-309-8485רופט 
 ½ò¼¬òîêôGetaway - 718-928-5667ואטע בילדינג מיט אלע צוגעהערן (מקוה) צו פארדינגען פאר פאמיליע/מוסדות רופט שבתים/וואך א פריו 

West Palm Beach, FL - Beautiful newly renovated furnished 2 bedroom condo $99 per night. C/T for pictures 917.246.7322 
Palm Springs - 4 bdr. Villa 5 minute walk to חב"ד avail. from Jan. 4 to 18. Call: 347-351-2341 

 


