
   åøòèòå     èê¬¾þ¼òêð öè¼þ ∞60-∞63     èê¬−−þõ öè¼þ .ô ∞60-∞75     š"ë¾ è−òîï ∞57-∞73  

 די נעגל לכבוד שב"ק. "היינט"היות ראש חודש סיון געפאלט מארגן עש"ק, איז כדאי צו שניידן  אכטונג!
   éëåãéùí     

  וומס"ב שליט"א úåéìâøî 'éøà ìàøùé הרב
  וומס"ב יט"אשל ùèééã àãåé øæòìà הרב  נ"י øéàî בן הרה"ג אשר  דומ"ץ אהל משה וויען          

  בן הרה"ג יחזקאל  אב"ד מקור חיים       
  )אשר זעליגב"ר ( ק"י שליט"א ñééåå òèð ïúð הרב נ"י áåã íåìù)בן אב"ד טאשטה( ק"י שליט"א íéåáðòðòè ïîìæ äîìù הרב

  )דודב"ר ( מאנטריאלנ"י  øòëééøèñò ïåùîù íåçðמו"ה  נ"י äðåé  )יודאב"ר ( ק"ינ"י  àðäë ïéîéðá éëãøî äùîמו"ה 
  )שניאור זלמןב"ר ( וומס"בנ"י  õèøàååù äùîמו"ה  נ"י àãåé á÷òé )שמואלב"ר ( ק"י ליט"אש ùèééã éìúôð הרב

  )נחמןב"ר ( ק"ינ"י  áà÷àé êìîéìà íééçמו"ה  נ"י àôéì è"åé 'éððç  )אברהם יעקבב"ר ( ק"ינ"י  ãòéøô áàæ ìàéîçøéמו"ה 
  )משהב"ר ( ב"פנ"י  øòðôàä ìàåîùמו"ה  נ"י ïåéöðá )יצחקב"ר ( ב"פנ"י  ìàéøåà àâøùמו"ה 
  )דוד  אלחנןב"ר ( וומס"בנ"י  ïðàîôàä àãåé íäøáàמו"ה  נ"י íåìù )אברהם אלעזרב"ר ( ב"פנ"י ïðçåé äèøéååðòö מו"ה 
  )משהב"ר ( ב"פנ"י  ë ïîì÷"õמו"ה  נ"י áàæ ìà÷æçé )שלמהב"ר ( "פבנ"י  ìòéèù ìåàù ïåéöðáמו"ה 

    èëàð êàåå      

 ä"åî øæòéìà ø"áøéàî òùåé øòæééåå é"ð  ä"åî ç"åî úéááøòìãðòäìàåå ãåã áàæ  é"ð61B South 8 #E-1 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäåáåáàá -45 92 ïðòô 

 ä"åî íééç äð÷ìà ø"áìà÷æçé äîìù ñìòæééî é"ð
ä"åî ç"åî úéááøòììéî 'éøà àãåé  é"ð115 Skillman 

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù ìèøåî ì"èé÷8:00 
 ä"åîãåã àãåé  
 ø"á÷çöé íäøáà ùèéååà÷ôòì é"ð 

 ä"åî ç"åî úéááãìòôðøäò íåìù  é"ð211 Rutledge 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå äãåäé úéá40 ãøàååéòä (íäøáà ìùà)  úéøçù8:00 

 ä"åî ììéä ø"áàôéì ùèéååà÷ôòì é"ð  ïúçä"åîïäà÷ ãåã íäøáàé"ðéúéáá , 128 Skillman #4-B 
îì î"éøáäå ã"îäéáá åúøç úéøçù ìèøåî ì"èé÷8:00 åãåä 

 ä"åî ÷çöéùéìà÷ é"ð  
       ø"áä"ò äùî  

ïúçä"åîøòùéô 'éãéãé äùî é"ðúéáá , ç"à 129 Penn 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå àèôàéì/ìàååàèåàá  åãåä úéøçù8:00 

    íéàðú úáéñî      
 )מאיר יעקבב"ר ( וומס"בנ"י  õèøàååù éëãøîמו"ה  נ"י ìãðòî íçðî )אלימלך וואלףב"ר ( וומס"בנ"י  øòì÷ðéåå 'éøà ïéîéðáמו"ה 
  íìåàáìçø úéá

  היום ער"ח סיון יתקיים אי"ה מנין תהלים
 4:00בשעה  -  בבית שני - בביהמ"ד הגדול קיט"ל 

  ביהמ"ד
  אברכים ברסלב

 ראטלידזש  306

  היום יתקיים אי"ה
  במסגרת עמוד היומימסיבת סיום ספה"ק ליקוטי מהר"ן 

 וכינוס הכנה לחג השבועות
 ואח"כ נטילת ידים 8:00מנחה בשעה  - חשובי משפיעי אנ"ש ינעמו

נ.ב. מכירת כל ספרי ברסלב במחיר זול   

#13-183 

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¬¾þ¼òêð þëðôë 
×"¬ þ−−ê   ’½ô 25 .May  
     ï"¼¾³              17'  

íéðîæ 
þì¾í ³îñ¼4:19
íôìí ±ò 5:31

¾"þš öôï ¹î½8:35
ê"þè9:11
íñõ³ öôï ¹î½10:01
ê"þè10:25

³î®ì12:53
íñîðè íìòô1:36
íò¬š íìòô 5:54

í¼−š¾8:16
³"þ9:28

12:00



  ל."הרב חיים ארענשטיין ז ח סיון ביים ציון פון"עס וועט זיין אי"ה א מנין לתפילת השל"ה היינט ערב ר
 ט ישועות אין רפואת למעלה מדרך הטבע.'עלפו -  ,5:45ח בקרית יואל בשעה "אין ביה

  סיפור קבלת התורה ומעמד הר סיני "מעמד הנבחר" ספר הנפלא הופיע
  ופרטים נפלאים בתוספת אוצר גדול של אלפי ידיעות עפ"י דברי חז"ל בש"ס ומדרשים

  - הר סיני בהידור רב ולקיים מצות זכירת מעמד הכנה הראוי' לחג השבועות -
 929-295-1861האלסעיל:  להשיג בכל חניות הספרים ממומלץ מאוד להורים ומחנכים

  ר' איד ער"ח סיון גייט איר מתפלל זיין אויף גוטע קינדער?
  אז אייערע קינדער זאלן אייך זעהן נאר מיט א כשרע סעלפאון מאכט זיכער

  די בעסטע סגולה בדוק ומנוסה. א)(מיט א זיגעל דוק
  ,ל זאלאשטאג ער"ח סיון ביינאכט אין קאנטינענטרדאנע"היינט" קומט אריבער 

  עס וועט זיין צוגעשטעלעט כשרע סעלפאונס פאר גאר ביליגע פריייזן
 Verizon service $19.99 unlimited מיט די נייע



  ר נפלא בפרשת השבועמערכת דרך אמונה שיעו
 "ועובדות נפלאים מהרה"ק רבי מאיר מפרעמישלאן זי"ע"

 מינוט 59אורך השיעור  1דריקט  718-298-3717רופט: 

  ריבניץ באס
  ער"ח: דאנערשטאג

  די באס איז בחינם  -פון ויואל משה  AM5:00פון מורטל   AM4:45וועט פארן  -  1באס 
  $ ר.ט.7   -פון ויואל משה    -נ.מ.   6:15 -  4באס    •נ.מ.    4:30 - 3באס     •נ.מ.    4:00 - 2באס 



באנד  "נישואין"נעמט שוין אן באשטעלונגען אויף דעם נייעם פראכטפולען  "עידית שבעידית"
(הונדערטער תורות מהעידית אויף שידוכים, חתונה, שבע ברכות, הנהגת ושלום בית. ובתוכם פילע מילתא דבדיחותא משום 

תונות ושבע ברכות וכדו'. צו זיין נט צו טיילן ביי חגעאייג שמחת חתן וכלה. קומט ארויס בס"ד תשרי הבעל"ט)
  845-662-1586פארזיכערט ביי די ערשטן שיפמענט רופט ביז ר"ח אב: 

 נ.ב. דער העכסט אויפגעכאפטער "שבועות" באנד יעצט פריש דא צו באקומען אין אלע געשעפטן!

  דאנערשטאג ער"ח סיון
פאר ספעציעל וועט פארן א באס 

 פרויען צו ריבניץ ציון

 פון ויואל משה Bedford/Wallabout          10:40פון 10:30
  . $ ראונד טריפ10 ,שעה 1מען וועט זיין ביים ציון 

  347-675-3281 רופט.  פאר אינפא 



: • : • : • :   • : • : : • : • :   יארצייטן     : •
ñêîô¾  öë [ê−ëòí]íòšñê  í"¼ -   ë"õ³³ ê"ë (¬"×ñ ¾"ô¾í−ëë îê ,ì"×ë ê"−î)  

 −ëþñêîô¾ ë” þí¾ô îîþ−ô ±"îô ñ"®ï êð−−í ±− -  êþîòð ö−šîšï ½"ìô - í"ô³  
 −ëþñ−¾òê þ¾ê  −®îîêò¼×¼¾¬ ð"ëê ñ"®ï -  ¾¬−þï¼ôô ð−èôí ð−ôñ³ - í"×š³  
 −ëþñê−³îš− ë” þ¾þ−í −ë®  ðêþë ,−ò½êþš ð"ëê ñ"®ï ±ò−ô −îñí -  ±ò−ô ó"þíô ð×ò - ñ"š³  
 −ëþó−−ì  þ"ë ñ×−ô ñê−ì−ñ"®ï  ðêô μ¼ñ−ð¼íô -   ¬"òš³  
 −ëþ’−þê íðîí− "®ï ±−òô¼½ ¼ëê¬¾−ñê ð"ëê ñ - è"þ³  
 −ëþ¹½î− ë” þíôñ¾  ö¼ïê−îîô ñ"®ï (š½ò−ô) -  ¾þðôí ³−ë ½"ìô - ì"þ³ 
 −ëþþ−êô ë” þ’−þê öþíê ë−−ñ  öêñ¾−ô¼þõô ñ"®ï -  þ−êô −þëð ½"ìô - −"þ³  
 −ëþ−ë® −ñ³õò ë” þëêï ¹½î−  êñš¼−õ ,êš½−ñè ð"ëê ñ"®ï óê¬¾þëñí -  ì"ðí ð×ò - −"þ³ 
 −ëþ½ìòõ ë” þšì®− öí×í  öê¬½−òêèõê ,êþê×îë ð"ëê ñ"®ï ö−ëêþ - ì"−þ³  
 −ëþðîð ³î×ï ë” þñïô ëî¬  êò−ðîô ð"ëê ñ"®ï êò−ðîô -  ðîð þ×ï ½"ìô - í"×þ³  
 −ëþí¾ô ë” þ¹½î−  ¾¬êšòîô ð"ëêþ ñ"®ï ð¼−þõ - ï"×þ³  
 −ëþóíþëê ë” þ ð−¼½ êëþêè −ô×ìô ñ"®ï öí×í -  ¾ðì þ−¾/óíþëê ë¾−î ½"ìô - ð"ñþ³ 
 −ëþêèþ¾ ¾−−õ ë” þ ñêšïì− èþîë¾¼þõ ,èþîëò¼ï−îñš ð"ëê ñ"®ï öêô¾−õ -  êèþ¾ þîê ½"ìô - ê"ôþ³  
 −ëþí¾òô ë” þ−ë® óîìò  ñè−þë ð"ëêþ ñ"®ï ó−îëñ¬−−¬ (¾¬−ëíêþð) - í"½þ³  
−ëþ ëêï  þ−ñ¼í ñ"®ï ³õ®ë þõî½ ó³ì ³ë¾− ¾êþ -  ì"¼þ³  
 −ëþ¾þ−í −ë®  ö−ð¼½ ð"ëê ñ"®ï ±−îîþîí −îñí - ð"®þ³  

 --------  
 −ëþ¾êšñ¼ô¾ ñêîô  êšêþš ð"ëê ñ"®ï þ¼®−òþêš -  ê"¾³  
 −ëþñêîô¾ íôñ¾ ë” þ−×ðþô ¹½î− þï¼ñê  ö−ïðêþ ð"ëê ñ"®ï þ¼ò−−ñ - ë"¾³  
 −ëþñðò¼ô óìòô ë” þóíþëê ó−−ì  ëî¾¬−ð−ïô ñ"®ï ö−−¬¾ò¼×−−ê - è"¾³  
 −ëþ −ë® óíþëê ð"−í ¬ñ¼ôîþ -  ±−ëîðêîî ð"ëêþ -  ëîëêë ³ë¾−ë ô"þî - è"¾³  
 −ëþð þ×¾¾−ëî  êò−ðþ¼ñë ±"ôîð ñ"®ï þ¼ôêíšê¬¾ -  íëî¾³ −×þð ð−ôñ³ - ð"¾³  
 −ëþó−−ì ñêþ¾− ë” þš−ï−−ê šì®−  êšò−õ½ô ñ"®ï ½−−îî (šì®− ñšì) - ð"¾³  
 −ëþþ¬ñê ñðò¼ô óìòô ë” þ½ìòõ  ê¾þêë ð"ëê ñ"®ï þ¼èêí - ð"¾³  
 −ëþšñêõ ¼¾îí− ë” þμîòì óíþëê  −î¾êš ±"ôîð ñ"®ï öêôð¼−þõ - ð"¾³  
 −ëþñêõþ öþíê ë” þöêôõ−ñ ñï¼−ñê  ê−ò−¬ ±"ôîð ñ"®ï þ¼ñõõêòš - í"¾³  
 −ëþ íôñ¾ë” þ ñêîô¾ í¾ô ¬½¼õêðîëë ô"þ ñ"®ï š½−þë - í"¾³ 

 −ëþ¼¾î− ë” þëš¼−  −î¾êšë ô"þ ñ"®ï þ¼¬þîõšòêþõ - í"¾³  
 öèþêôèê¬−−þõ - öî−½ ’ê  

 −ëþšì®− þ"ë óíþëê   ±−ò×¼þ ð"ëê ñ"®ï ±−¬½îþõ - ½"³  
 −ëþõ êèþ¾ ’−þîê¾−îî−− ë” þþï¼−ñê  êðîþë ð"ëêî èêþõ ð"ëêþ ñ"®ï öõñì -  ¾ê ³ð ½"ìô - ï"½³  
 −ëþþ−êô ë” þñêîô¾ êšñ¼ô¾ ö−¬š−¬ ð"ëê ñ"®ï ±−îîþîí −îñí- î"š³  
 −ëþì½õ ë” þðîð  êšêþš −ô×ìô ñ"®ï - ¬"×š³  
 −ëþë−−ñ íðîí− ë” þóíþëê  èþîë®þ−îî ð"ëê ñ"®ï μêëò−þ¼õ -  ð"òš³  
 −ëþμîþë ë” þñêîô¾  êòñ−îî −ñîðèô ñ"®ï ö−¾êþ¬¾ (±¬−îî¼š½êï) - ¬"õš³  
 −ëþ¹½î−  þ"ëí−þ×ï  ó−ñ¾îþ− −ôì×ô ñ"®ï êþ−ôï - è"þ³  
 −ëþ¹ñêîî ëêï ë” þó−þõê  ê−−ôêñêš ±"ôîð ñ"®ï - í"×þ³  
 −ëþ íðîí− ñê−þëèþ¼−î½¼ð −îñí  è−ò−ò¼þê−êš ð"ëê ñ"®ï– ì"ñþ³  
 −ëþ−ë® íðîí− ë [−ò¾í]” þíôñ¾  ð"ëê ñ"®ï ë−î¬ ñêðïêþ - ï"ôþ³  
 −ëþí¾ô ë” þë−−ñ ’−þê íðîí− ö³ò  ëîòô−þô ñ"®ï ó−þê¬ (ô"ôþë) - ð"òþ³  
 −ëþ¹½î− öþíê ë” þþï¼−ñê ëêï ½îñ−þêô - ¾¬ê¾¬îëô ñ"®ï ö−ëêþ -  ¹½î− ð− ½"ìô- è"¼þ³  
 −ëþñêšïì− ë” þöî¾þè ¹ñêîî  ñêþêîî ð"ëê ñ"®ï ¬¼òë-  ¼"î¾®−š ½"ìô ö³ì - è"¼þ³  
 −ëþóíþëê óìòô þ"ë þ−êô  −ðêþë ð"ëê ñ"®ï èþ¼ëò−−¬¾ −îñí-  óíþëê íïìô ³"î¾ ½"ìô-  ì"õþ³ 
 −ëþþï¼−ñê ðîð ë” þóþô¼ ëê ñ"®ï ðñêîîò−þè” þêô¬ê½ ð - ìô” ðîðñ öþš ½ - ì"õþ³  

 --------  
 −ëþíðîí− óíþëê  þ"ëí¾ô  ïêí−ð¼þ−òë ô"þ ñ"®ï þ¼−−þõ¾ -  êðîí− ³ìòô  ½"ìô- ð"¾³  
 −ëþóþô¼  ñ"®ï èþ¼ëò¼ïêþ ¬þ¼õ®êþ ð"ëê– ð"¾³  
 −ëþí¾ô  ðòîþõêèþîë ð"ëê ñ"®ï þ¼ðò¼ñð−þõ– ð"¾³  
 −ëþêõ−ñ þï¼−ñê ë” þí¾ô  ¬þ¼õ®êþô ñ"®ï öêôþ¼ëñ−ï −îñí - ð"¾³  
 −ëþíðîí− ñêþ¾− ë” þëêï  −ñ¼¬½¼è ð"ëê ñ"®ï ö−−ñš - ð"¾³  
−ëþ íðîí− ñê−³îš−  þ"ëöòìî− í¾ô ðñ¼õòíê¾ ñ"®ï  ¬þ¼õ®êþ ±"ôîð - ð"¾³  
 −ëþðþô−× ë” þëîð íôñ¾ êšîî−¾þ¼ëô ñ"®ï êþ−õ¾ - êšò−ôêš - ï"¾³  

 −ëþñêþ¾− ¹½î− ë” þðîð ëš¼−  ö¼−îî ð"ëê ñ"®ï ó−îëñ¼è¼ï - ¬"ô¾³ 
       718-640-1470 -להצלת בתי חיים באירופה  - אבותינו

   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 

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

  Myrtle - 718-855-6900 654 בית הבתיםמיר פיקן אויף אייער תפילין און מזוזות בודק צו זיין און ברענגן צוריק בעז"ה אינעם זעלבן טאג. 

 718-782-3138באס קיין טאהש * אויף יו"ט שבועות  * צוריק אי"ה מוצש"ק 
 פרוטות לע"נ הרה"ק מראדאשיץ זי"ע, געזעהן א ישועה, צוגעזאגט מפרסם צו זיין 19מקבל געווען צו געבן 

 We will open you a credit line from 100k-500k 0% apr 12/24 months. 929.355.6932  נויטיגט איר זיך אין קעש?
 ל.מ 845-237-2471ו', דארף קומען צו פארן, גוט באצאלט, - קעמפ אין די קעטסקילס זוכט געשמאקע לעבעדיגע אינגעלייט פאר מדריכים כיתות ג'

 718-972-5861קראסנא קעמפ אין מאנטיסעלא זוכט א מלמד מיט עקספיריענס, אן א באנגעלאו. פעקסט רעזומעי 

 Marcy 279 ס'רובינפעלדגרויסע אויסוואהל,  ו"ע טורים "סערטיפיקעיטס"שס"ן ש - שבועות
 718-853-3399א חסידישע מוסד אין ב"פ זוכט א מלמד פאר די יונגערע קלאסן, זייער שיין באצאלט, פעקסט רעזומעי 

 347-486-4600רופט  .געזוכט א אינגערמאן צו באדינען א חשובע עלטערע איד
 845-384-2723, אן באנגעלאו אויך עוועיל מלומדות, 6:15ביז  3:30צעהלים דעי קעמפ זוכט געשמאקע אינגעלייט פאר מדריכים פון כיתה א' ביז ה' פון 

 347-850-2032 .הופיע מהודרה חדשה טור ושוע צורת הדף - סעיל שבועות ספרים 
 845-422-3922, רופט: tutorsפאר מחנכים אדער  courseקריאה/כתיבה  multi-sensory! ווערט א קריאה ספעשעליסט, א פראפעשענאל אינגעלייט

 347-558-8238עלעקטריק, אלע סארט קאנסטראקשן גוטע פרייזן, עיוועל. צו לייגן טיילס, שעלווינג, מאכן ווענט וכד' פלאמבינג,  הענדימאן
íð−ëê ³ë¾í  -  :718-230-0377פארלוירן פרשיות פון תפלין. אויב געטראפן ביטע רופט 

ë"½ôîî -  347-743-0580אר חתן כלה. רופט: בעדרום דירה אין ניי וומס"ב, געאייגנט פ 1צו פארדינגען א 
ë"½ôîî -  347-693-8882צו פארדינגען א דירה אין בעדפארד גארדענס פאר חתן כלה, רופט 
ë"½ôîî -  ל.מ. 718-858-9450 .פלאשינג געגנט/קענט ,גאס צום פענסטערסגרויסע  ,האלבע בעיסמענט ,בעדרום דירה 1צו פארדינגען א  

ë"½ôîî - 347-578-3910רופט  .8מיר האבן סעק.  ,בעדרום דירה 4 צו דינגען א דרינגענד געזוכט  

ë"½ôîî -  בעדרום דירה  4בעדרום און א  2א- OPEN HOUSE TODAY 185 Clymer  - 8:00 ביינאכט 
ë"½ôîî -  718-935-9784בעדרום פורנישד, חתן כלה פארגעצויגן.  1יאר. אויך א  1בעדרום פורנישד דירה פאר  3צו פארדינגען א גרויסע 

ë"½ôîî -  בעדרום דירה מיט א גרויסע דיינונג רום, העריסאן/היוז.  1צו פארדינגען א ברענד נייHeat incl.. 929-297-2507 
ë"½ôîî -  285בהכ"ס,  2בעדרום דירה,  3צו פארדינגען א Division 3347-489-5368שטאק אן קיין עלעוועיטער,  'טע 
ë"½ôîî -  718-624-5800ענט דירה מיט פענסטערס, דיינונג רום, קאך, וואש רום, גרייט אריינצומופן, ביליג רענט, בעדרום בעיסמ 2צו פארדינגען א גרויסע שיינע 
ë"½ôîî -  347-986-6799רופט  8בעדרום דירה אין אלט וומס"ב וואס איז גוט פאר סעק.  2מיר זוכן צו דינגען א 

ë"½ôîî -   ,$347-587-0853 אלעס אינק. טעקסט: 250פורנישד אפיס ספעיס צו פארדינגען, סאוט סייד געגנט  

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

ë"½ôîî - Parking Lot for Rent, Harrison and Lorimer. Call 718-486-0219 #204 
ë"½ôîî - Office space available on Myrtle between Bedford and Skillman. Basement with windows. Call 718-486-0219 #204 
ë"½ôîî - Brand new beautifully furnished 1 BR apt, windows to front, at Domsey for chosen kalleh. 718 285 7396 L.M. 
ë"½ôîî - Bsmnt office for rent. 400 s.f. Private entrance. Franklin/Willoughby. Call: 718-864-0308  

ë"½ôîî - 1 bedroom apt. for rent, Ross St. Call: 718-234-5900 x 221, or email: katec.kaymanagement@gmail.com

Bronx - 5,000 s.f. warehouse for sale. 347-560-0731  



−¬−½ −½þ¼¾ð -  201-523-4070בעדרום דירה צו פארדינגען. רופט:  4א ריזיגע 

NJ  - מינוט פון  10, ווערהויז ספעיס צו פארדינגעןGWB.   ל.מ. 646-595-1756רופט 
Jersey City  - Beautiful newly renovated house with a tenant paying $1200 a month $55K. Call: 929-266-6117 

Warehouse storage Space Available North Newark Good Area 20 Min From Williamsburg 35 Minutes 
from BP Up to 20,000 s.f. + Parking + Elevator, Loading Dock. Great Price Call 973-910-0277 

−½òêô  -  ביה"כ, לאנדרי רום, סענטרעל  3בעדרום דירה,  4צו פארדינגען א רחבות'דיגעA/C .845-352-4686, גרעניט קיטשען, גרויסע פארטש 
−½òêô  -  845-597-4372רומיגע דירה, פלאץ פאר פסח קאך, רופט  7צו פארדינגען א שיינע 

−½òêô  -  צו פארקויפן א נייע שיינע קאנדא, אסאך אפגרעידס, אויףN. Cole :347-661-4274. רופט 
−½òêô  - 5 BR 3 BTH House on Brewer for summer rental. Offsite pool available. 914-420-6231 
−½òêô  - 4 BR house for rent, 2.5 Bath, playrm, porch, laundry room. N. Cole. Call Broker 732-708-2004 / 845-263-4113 

−½òêô  - 1) Custom colonial on almost 1 acre w/ potential income. Near shtiebels. 2) House/Lot in Ellish area. Pls call 917-843-3022 
¬òêôþ−¼ - Rental - New 2 story + basement. big kitchen, full DR and LR, 4 bdrms, 2 baths. landscaped property. 5 min to stores.  347-409-0151 

Licensed Realtor. Monroe and surrounding areas. CHANIE FEKETE 917-301-2380 Exit Realty Ventures 

−"š - 347-633-2790נאר ערענסט אינטערסיטע רופט  .שנעלע דיעל ,גרייט אריינצומופן ,צו פארקויפן א גרויסע דירה אין עצי תמרים 

èþîëèò−ôîñë - " ,שבת" אויף די פרישע לופט, אין א שיינע דירהprime location 845-217-2334. שבועות, אויך עוועיל פאר 

½ñ−š½¬¼š -  קומט'ס פארברענגט דעם יו"ט שבועותAT THE "Chalet Hotel"  718-259-2590 
½þš−¼ ö−−õñê -  צו פארדינגען אunit  718-753-6893ר/ט (מעגליך פון מאנטאג ביז מאנטאג) , שבועותפאר 

š−¼ñ öêîî½ -  A 3 bedroom house for rent for Shavuos in Leisure Lake Estates in, 347-526-4486 

ñ−¼ðò−þ¼õ -  ל.מ. 347-404-3519 מיט מקוה, מנין. (מעגליך ביז נאך שבת), שבועותא הויז צו פארדינגען פאר  

½ñ−š½¬¼š -  בעטן עוועיל. פאר שבתים , אלעס צוגעשטעלט.  30א גרויסע שיינע הויז מיטThe Bloomingburg Villa 845-428-5632  

êîî¾ïð−þðî  - HOUSE FOR SALE! prices $75k, has an income $800 monthly 845-434-3580 
îêñ¼½−¬òêô - Newly renovated 2 bedroom bungalow in Farsite, 1st circle, available for 2nd half. Call/text 347-525-3026 

îêñ¼½−¬òêô -  ביה"כ  2בעדרום הויז,  3צו פארקויפן אLandfield Ave  ,(נעבן ביהמ"ד)livable condition 917-226-8674, רופט  

š−¼ñ öêîî½ - Few bungalows left, for rent in bungalow colony 929-314-2870  

Green County  - ל.מ 347-390-8918אקעי. רופט  8סעק.  ,רסווילא גרויסע הויז צו פארדינגען אוין טענע. 
Mansfield bung. White Lake  -  בעדרום  1בעדרום באנג.  און עטליכע  3איין צוליב א שמחה איז געווארן עוועליבעל

אלע  ,קינדער פאר די ערשטע העלפט זומער, הערליכע גראונדס, פראפעשענעל דעי קעמפ סטעף 4- 3באנג. גוט מיט 
 347-489-5815מייל פון לפידות, רופט:  2באס סטאפ, בלויז  B17צו רט.  walking distanceבאקוועמליכקייטן אויפן פלאץ, 

  Motel in Monticello - 21 unit, 4,935 s.f. totally renovated, potential gross income $350,000 +, near ע היימיש  colonies $699k. 917-682-8185 

ó−ñ¾îþ− -  011-972-54-853-8794 .בר אילן געגנט ,בעטן 4-5בעדרום דירה  2צו פארדינגען אויף שבועות/טאג/חודש/שבתים א 

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

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

 איז שוין ערשינען! צו באקומען אין ספרים און סעלפאון געשעפטן תשע"ז Pocket Guide פארט איר קיין א"י?
 347-578-3459ט. פראפעשינאל עלעקטערישאן נעמט אן אלע ארבעט אין קאנטרי, ביליגסטע פרייזן גאראנטיר

- Schwartz Appetizing B.P .–   עס אזי כדי צו פארזוכן די נייע טעם פון די הערינגען מיר מאכןfree  ,718-851-1011דעליוויריס צו די שולן/זאלן פון אייער שמחה 
 917-828-5206", רופט authorized dealer with extended warrantyפאר גוטע פרייזן " Brand Name Carriagesמיר פארקויפן אלע 

English tutoring with Mr. K. $60 an hour. Call for references 917-344-0640 

Beep Beep Auto School  *  5 hr Class $25  *  Rush Tests  *  Package Specials *  718-336-2337 

Energy  מיר אייער אקאונט ביליג אויף ווייטער מענעדזשעןאויך  845-270-9105פאר ביליגע לעקטער און געז רופט  -פאר ביליג 
 718-943-7900קעכער געזוכט פאר א אינגעל קעמפ אין די מאונטענס. ביטע רופט: 

 jrin73@gmail.com :אימעיל .NJטן אין א ווערהויז איו עגעזוכט א בחור מיט א קאר צו ארב

Credit cards - We will get you credit cards up to 300,000. 0% APR for 12 to 24 months. Text or Email to CreditBuilderNY@gmail.com 

 ל.מ. 845-554-3135געזוכט א נאכט וועכטער אין א אינגעל קעמפ, דארף קומען צו פארן, רופט 

 Ecco $120   ,$ 79- $ 59פערטל שיך, האלבע שיך, בענדל שיך,  - Lee - 127 Lee 54 משה'ס שיך

Paying top dollar for your Chase and all other points platinum points. Email: points@LuxuryOnAir.com or call 888-502-0335 

 347-232-7382פאר חודש אב צו זיין א קאונסלער און דאס גלייכען ...  jobפאר א  ל.א געשמאקע ערליכע בחור איז עוועי
  Gift stores welcome . -Sparklingpoems@gmail.com"פאום" באשטעלונגען נאך אנגענומען אויף שבועות/חתונות, קאנפידענשאל.  אינהאלטסרייכע

Looking for a driver with company car. 718-247-9130 
 917-750-2809רופט:  .Suburban 2013/2014געזוכט צו קויפן א 

 


