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זונטאג מאנטאג דינסטאג מיטוואך דאנערשטאג י’’ט  פ׳ צו

קויפט א שיינע נייע תפארת טלית

5914 New Utrecht Ave 
718 871 2224 

tiferestalisim@gmail.com

וואלס ציצית ריזיגע אויסוואל פון הערליכע טליתים און עטרות
המקורי

IN STOCK

--------------------

סקווירא ציצית 

Special price
ווען איר קויפט א נייע טלית

וואלענע טליתים קטנים
size 22-24-26

מיט חוליות

IN STOCK

מיט א זילבערנע עטרה

 לאלו המדקדקים 
 שיעור ר' חיים נאה

 שיעור חזון איש 
 לויט אייער פארלאנג 

נישט ליינען בשעת’ן תפילה אדער לימוד תורה
ומפני כבוד ביהמ”ד ביטע לאזט דאס אין קאווע שטיב

929.585.5892
sholem@goldpackusa.com

חילי ‚‡ל„˘טיין

Prep and
Pack

Amazon
solution

Custom
Packaging

ShippingStorage

4301 13th Ave • 718.435.5900 open daily 10am-7pm

N
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רועה נאמן - קאשוי'ער רב זצ''ל
אוסף כתבי ר' שמשון רפאל הירש כ"ד - חינוך יהודי

חוקת משפט #1
מנחת יעקב

לא תבושו - מעלת הבזיונות
S/C - ירושלמי דמאי

היכל הרצון קאמרנא - בראשית
קדושה משולשת - אור הצפון

אוצר בעל שם טוב חלק א' ב'
אוצר פניני החסידות - צדקה

בעל העקידה
הלכתא רבתא לשבתא שח- שיב

משפט שי - שאלה
שו"ת מהר"ל

אבות לב אבות
אוצר הלכות - שידוכים ונשואין

Stay informed 
about new releases! 
Sign up for email 
updates at  
judaicacorner@gmail.
com 
with “subscribe” in the 
subject line

May 16 -  #62 כ"ה אייר

דער הייליגער רב ח"ד אידיש - רמ"א פריינד זצ"ל
הליכות אבות

יקרה מפנינים - חפץ חיים- אידיש
שאול בחיר ה' - קאשוי

משנת סופר - ברכות
באהלי צדיקים

בית מאיר אוסטרובצה ב"כ
טור שלחן ערוך אוצר מלאכת הוצאה

מדרכי החיים - ויזניץ מאנסי
מעשי המלכות - באבוב

מתנת אברהם הלכות שבת ח"ג
ר''ן המפואר ו''כ -משנת הספר

אנעים זמירות - אוצר ניגונים לחי עולמים
הטכס והטהר - הלכות נדה אידיש

אור הצפון - אייר 

Partly cloudy Tue. May. 16  2023 48°-57°65°-80°דינסטאג פ׳ במדבר כה’ אייר תשפ”ג  
Partly cloudy

יארצייטןניחום אבליםריעל עסטעיטקלעסיפיידשיעוריםזמניםשמחות נייעס

Kol Berama
Issue # 3130

קרית יואל - דבר יום ביומו - 845-837-5500שטערקסטע אידישע טעגליכע אויסגאבע

קול סטעטן איילענד - 347-970-6770
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טעגליכעששון
שמחה

דערמאנונגען

t   718.705.8180    b simchas@kolberama.net    m 718.534.2021 מעלדט אייער שמחה:

שידוכים

תורהנייעס
קיט - )א-ל( / קכא - קכהתהילים

תפלה ח - ירמב״ם

סוטה מחדף היומי

רכילות’ גחפץ חיים

 שקלים ו’ ה - ומשנה יומית

תיח’ - ג - ההלכה יומית

שביעית אדף ירושלמי

תניא

חובה”ל

וככה ממש - ספנ”א )144(

הכניעה: פ”ד- ה’ והששי - שימלאו ימיו

4:264:25עלות השחר

4:404:39זמן ציצית ותפילין
5:385:37נץ החמה

8:398:38סו״ז קר״ש מג״א
9:159:14סו״ז קר״ש גר״א

10:0310:03סו״ז תפילה מג״א
10:2710:27סו״ז תפילה גר״א

12:5212:52חצות
1:341:34מנחה גדולה
5:475:48מנחה קטנה

8:068:07שקיעה
9:189:19ר״ת

מארגןהיינט

זמןנייעס

Buying CHASE points- Top Rate for cards with annual fee + account never sold from before)!

Also buying CAPITAL ONE points/cash rewards.

CALL/TEXT/WHATSAPP 732-966-3328 OR EMAIL: SALES@YMDEALS.COM

הכלה תחי'
בת ר׳ אפרים ווידערמאן הי”ו

החתן חיים נ”י
עב״גבן ר׳ ברוך לויפער הי”ו

30 year ' no doc loans Rate - 7.5% Cell: 917.947.9781
Office: 201.649.8111
Sales@firstloanscap.com

בארא פארקבארא פארק

תנאים
הכלה תחי'

בת ר׳ מרדכי זיידענפעלד הי”ו
החתן יחזקאל שרגא נ”י

בן ר׳ נפתלי צבי בארנשטיין הי”ו

באולם
זמר

1325-38
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לרגל יומא דהילולא קדישא החמישים כ"ד אייר תשל"ג- תשפ"ג
ניתן להשיג בכל חנויות הספריםמן א' במדבר  עד חג השבועות 

הפצה ראשית: שארף 718-812-5120

לאחר שתמו ואזלו 
מן השוק, שוב יצא 
לאור מהדורא 
חדשה של הספר 
הק' והנפלא על 
המועדים וחדשי 
השנה

סעיל מיוחד

סעיל מיוחד
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The easiest
way to

find your
next deal.

Warehouses
available19 heimishagent.com

718.298.4968 | info@heimishagent.com

 718-633-8080  5205-13TH AVE 

בר מצוה ספעשילבר מצוה ספעשיל
בעל שם טוב עה”ת  ב”כבעל שם טוב עה”ת  ב”כ

$24$24

אפשר להשיג אצל קודש ספרים

עס איז צייט ארויף צו גיין עס איז צייט ארויף צו גיין 
א מדרגה אין חינוך!א מדרגה אין חינוך!

ביטע שיקט אייער רעזעמעי צו 
 mnhlruchni@gmail.com
אדער פעקס צו 845-203-4378

זענט איר א מלמד מומחה?זענט איר א מלמד מומחה?

א ת"ת אין ב"פ זוכט א מנהל רוחני  - 
מיר שטעלן צו פראפיסנאלע טרעינונג.מיר שטעלן צו פראפיסנאלע טרעינונג.

 israel cell phone 
rentals

 ~ Unlimited talk only $6 per day ~
~ Sim unlimited talk & data $8 per day ~
~ Phone with email & waze $10per day ~

~ Uk/ Europe for $14 per day ~

All include USA number
we also do travel insurance

 718-569-6925

הנשמה נייעס

רבי ישעי’ זצ”ל מדינאוויץ, יאנוב תלמיד בעשה”ק/מגיד ממעזריטש מח”ס צוואת הריב”ש  

רבי אברהם יהודה לייב ב”ר מתתיהו )מעזריטש( זצ”ל אב”ד האג

רבי ברוך ב”ר מאיר זצ”ל המגיד מריקא נכד ר”מ בעל אקדמות תלמיד  בעשה”ק

רבי ישראל יעקב יוקל ב”ר מנחם מענדל )לינסק( הורוויץ-רובין זצ”ל אב”ד באלחוב 

רבי יעקב )ע”ש אביו( ב”ר יעקב משה לוברבוים זצ”ל אב”ד ליסא מח”ס חוות דעת

רבי אלעזר ב”ר שלמה זלמן קליין זצ”ל רב בבאר שבע

רבי יהושע אשר בן היהודי הקדוש מפרשיסחא זצ”ל מזעליחוב ופאריסוב

רבי חיים ב”ר מנחם מענדל )אהבת שלום( האגער זצ”ל מקאסוב מח”ס תורת חיים

רבי אברהם יהושע העשיל ב”ר גדלי’ טווערסקי זצ”ל ממאלין-ראדומישל

תקנ”ד

תקס”ז

תקצ”א

תקצ”ב

תקצ”ב

תשל”ג

תרכ”ב

תרי”ד

תרע”ט

 כה׳ אייר
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מיר זוכן  דירות
צי דינגען אדער טוישן

אין די געגנט פון
ביהמ"ד הגדול

צאנז קלויזענבורג

אויף יום טוב שבועות

ביטע רופט:
718-819-3023 #841

ד' במדבר כ"ו אייר

 היארצייט של 

הרה"צ ר' צבי ב"ר חיים 
שטערן זצ"ל,

 רב דביהמ"ד תורת ישראל בבארא פארק.

Washington cemetery
5365 - 21st  Avenue.

בחלקת סטראפקאוו #293

הביה”ח פתוח
 מ-8:30 עד 3:30

פוילט אויס אלעס גוטס

 CORPORATIONS 
 LLC 
 BUSINESS CERIFICATES 
 D/B/A 
 PUBLISHING OF LLC'S 
 NEW DEEDS 

 NOT FOR PROFIT OR RELIGIOUS 

EXEMPT ORGANIZATONS 

 TRADE MARKS 

 NAME CHANGES 

 TRUSTS 

 WE FIGHT TRAFFIC TICKETS 

718 633-0411 
info.imperials@gmail.com 
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TRAFFIC
VIOLATIONS

Got a Ticket? We Fight
Parking  
Moving

& Criminal
Violations

718-954-4295
917-957-7545

Call

We also f ight  E-ZPass  t ickets

List@yizkereim.info צו אריינשרייבען נעמען אימעיל

 זכרון שמות הנעדרים
שלא הניחו אחריהם זש"ק

נא להדליק נר וללמוד משניות וכדו' לעילוי נשמתם

כ"ה אייר

יארצייטן
פון צדיקים און גאונים

ר י י א ה  " כ

הג"ר יקותיאל יהודה בהג"ר חיים צבי טייטלבוים זצ"ל
מסיגעט

תש"ד

הג"ר יהושע אשר בהג"ר יעקב יצחק ראבינאוויטש זצ"ל
מפאריסוב

תרכ"ב

הג"ר יוסף בהג"ר משה יודא פאצנובסקי זצ"ל
פרדס יוסף

תש"ב

הג"ר חיים בהג"ר מנחם מענדל האגער זצ"ל
מקאסוב - תורת חיים

תרי"ד

ל א ר ש י ל  כ ל  ע ו ו  נ י ל ע ן  ג ת ם  ת ו כ ז

הג"ר יצחק צבי בהג"ר ישכר דוב זצ"ל
מלינסק - אלף המגן

תקפ"ב

הג"ר ישראל יעקב יוקל בהג"ר מנחם מענדל הורוויץ זצ"ל
אב"ד באלחוב

תקצ"ב

הג"ר שאול בהג"ר יצחק הלוי זצ"ל
אב"ד האג - בנין שאול

תקמ"ה

הג"ר בנימין עוזר בהג"ר מאיר הכהן כ"ץ זצ"ל
אב"ד קלימנטוב - אבן העוזר

ת"ע

הג"ר יצחק בהג"ר משה גרשון זצ"ל
אב"ד ניישטאדט

תנ"ה

הג"ר משה בהג"ר יצחק באב"ד זצ"ל
אב"ד לבוב

תרע"ו

הג"ר שמואל בהג"ר משה ווייס זצ"ל
אב"ד קאנסטאנטין - מנחת שמואל

תרע"ט

הג"ר אשר זעליג בהג"ר שלום גרינצווייג זצ"ל
אב"ד דאלהא - בית אשר

תש"ד

הג"ר ישכר דוב בהג"ר ארי' לייבוש ליפשיטץ זצ"ל
מאונגוואר

תש"ד

ר' אברהם דוב בער ב"ר מנחם מענדל )טאראגין( – תרצ"ז ]בני יעקב, באלטימאר[ • אליהו ב"ר גרשון • אליהו ב"ר צבי הערש • הילד 
אלימלך ב"ר חיים צבי – תרס"ט ]פעקעטי אורדא, אוקריינא[ • הב' אלימלך ב"ר מאיר דוב )ווידער( – הי"ד תש"ד • חיים אלעזר ב"ר 
שמעון )קליינבארט( – הי"ד תש"ה • הב' חיים שלום ב"ר ברוך – תשס"ז ]NJ חל' אגודה[ • יהודא ליב ב"ר אברהם )ברעס( – ת"ש 
[]בנ"י, נארפאלק ווירזשיניע • הילד יהודא צבי ב"ר מאיר דוב )ווידער( – הי"ד תש"ד • הב' יהונתן בנימין ב"ר ישראל מרדכי )שאלאא

מאן( – הי"ד תש"ד • הב' יהושע ב"ר דוד )ראזען( – תרח"צ ]פרושקאוו, פוילן[ • יוסף מאיר ב"ר שמעון )קליינבארט( – הי"ד תש"ה 
• יעקב יהודא ב"ר גרשון • רבי יקותיאל יהודא ב"ר חיים צבי )טייטלבוים( מסיגוט – הי"ד תש"ד • הב' יצחק ב"ר יעקב הלוי – הי"ד 
תש"ד • הב' יצחק אברהם שלמה ב"ר יעקב פסח – תשכ"א ]בית דוד, חל' פוילישע שטיבל[ • יצחק אהרן ב"ר שמעון )קליינבארט( – 
הי"ד תש"ה • ליב ב"ר משה מאיר )קארפ( – תשכ"א ]בנ"י, נארפאלק ווירזשיניע[ • ר' מאיר אהרן ב"ר מיכאל )בלוי( – תשנ"ט ]NJ חל' 
פאפא[ • הילד מרדכי ב"ר מאיר דוב )ווידער( – הי"ד תש"ד • הב' מרדכי ב"ר שאול )באדנער( – תרצ"ו ]ליבערטי נ.י.[ • ר' משה ב"ר 
שלמה )האמבורגער( – תשל"ד ]בני ברק, זכרון מאיר[ • הב' משה חיים ב"ר אליעזר – תשנ"ג ]יוניאן פיעלד[ • משה מרדכי ב"ר יהודא 
)פאללאק( – תרצ"ז ]סאנטוב, אונגארן[ • משולם ב"ר שמעון )קליינבארט( – הי"ד תש"ה • הב' נחום ב"ר צבי )טויבש( – תרע"ט 
]וואשינגטאן נ.י.[ • הב' נחמן ב"ר דוד )לעווינסאן( – תרנ"ז ]וואשינגטאן, נ.י.[ • הילד עמרם ב"ר משה )גאלאנדויער( – תר"צ ]קאשוי, 
סלאוואקיי[ • הב' צבי ליפמאן ב"ר מרדכי )מילער( – תר"צ ]בנ"י, נארפאלק ווירזשיניע[ • רבי שאול ב"ר יצחק הלוי אבדק"ק האג – 
תקמ"ה ]האג, האלאנד[ • הב' שלום ב"ר מאיר דוב )ווידער( – הי"ד תש"ד • הילד שלמה ב"ר ישראל משה הלוי )לעפפלער( – תש"ה 
]בודאפעסט[ • ר' שלמה זלמן ב"ר מאיר דוב )ווידער( – הי"ד תש"ד • הב' שמואל פנחס ב"ר אברהם הלוי )פראנצבלוי( – תרס"ג ]מט 

ציון, חל' סטראפקוב[ • הב' שמחה יוסף ב"ר מאיר דוב )ווידער( – הי"ד תש"ד
הבתולה אסתר ב"ר גרשון )בלוי( – ת"ש ]בודאפעסט[ • אסתר ב"ר שמעון )קליינבארט( – הי"ד תש"ה • בלימא ב"ר אביגדור צבי – 
תרל"ט ]פעקעטי אורדא, אוקריינא[ • מרת גיטל ב"ר משה )גוטמאן( – תש"ע ]NJ חל' חוסט[ • הילדה דבורה ב"ר נח )קליין( – הי"ד 
תש"ד • מרת הינדא ב"ר שמואל אשר )רייז( ]קרית יואל[ • זיסא טויבא ב"ר יצחק )זאסלאו( – תרצ"ה ]בית דוד[ • הילדה חוה ב"ר 
שלמה זלמן )ווידער( – הי"ד תש"ד • חי' טשארנא ב"ר יוסף )יאנאוויטש( – תש"ד • מרת חי' רחל ב"ר זאב וואלף הלוי )סאמעט( - 
תשע"ג ]קרית יואל[ • מרת חי' רחל ב"ר משה )ווידער( – הי"ד תש"ד • מרת חנה ב"ר שלמה זלמן )קליינבארט( – הי"ד תש"ה • יוטא 
ב"ר שמעון )קליינבארט( – הי"ד תש"ה • מלכה ב"ר שלמה • הילדה נחה ב"ר חיים )טרוי( – תרפ"ב ]פיטא, האלאנד[ • פיגא ב"ר חיים 
צבי • מרת פערל ב"ר שמשון )הערבערט( – תש"מ ]מט לבנון, חל' ת"ת ד'פלעטבוש[ • מרת רבקה ב"ר מאיר דוב )קליין( ובעלה ר' 

נח – הי"ד תש"ד • רייזל ב"ר שמעון )קליינבארט( – הי"ד תש"ה • מרת שיינדל פרומט ב"ר שמואל )בלאס( – תשכ"ד

 For all your
catering needs

347-675-7462
מ. ב. בארד
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TRAFFIC
VIOLATIONS

Got a Ticket? We Fight
Parking  
Moving

& Criminal
Violations

718-954-4295
917-957-7545

Call

We also f ight  E-ZPass  t ickets

List@yizkereim.info צו אריינשרייבען נעמען אימעיל

 זכרון שמות הנעדרים
שלא הניחו אחריהם זש"ק

נא להדליק נר וללמוד משניות וכדו' לעילוי נשמתם

כ"ה אייר

יארצייטן
פון צדיקים און גאונים

ר י י א ה  " כ

הג"ר יקותיאל יהודה בהג"ר חיים צבי טייטלבוים זצ"ל
מסיגעט

תש"ד

הג"ר יהושע אשר בהג"ר יעקב יצחק ראבינאוויטש זצ"ל
מפאריסוב

תרכ"ב

הג"ר יוסף בהג"ר משה יודא פאצנובסקי זצ"ל
פרדס יוסף

תש"ב

הג"ר חיים בהג"ר מנחם מענדל האגער זצ"ל
מקאסוב - תורת חיים

תרי"ד

ל א ר ש י ל  כ ל  ע ו ו  נ י ל ע ן  ג ת ם  ת ו כ ז

הג"ר יצחק צבי בהג"ר ישכר דוב זצ"ל
מלינסק - אלף המגן

תקפ"ב

הג"ר ישראל יעקב יוקל בהג"ר מנחם מענדל הורוויץ זצ"ל
אב"ד באלחוב

תקצ"ב

הג"ר שאול בהג"ר יצחק הלוי זצ"ל
אב"ד האג - בנין שאול

תקמ"ה

הג"ר בנימין עוזר בהג"ר מאיר הכהן כ"ץ זצ"ל
אב"ד קלימנטוב - אבן העוזר

ת"ע

הג"ר יצחק בהג"ר משה גרשון זצ"ל
אב"ד ניישטאדט

תנ"ה

הג"ר משה בהג"ר יצחק באב"ד זצ"ל
אב"ד לבוב

תרע"ו

הג"ר שמואל בהג"ר משה ווייס זצ"ל
אב"ד קאנסטאנטין - מנחת שמואל

תרע"ט

הג"ר אשר זעליג בהג"ר שלום גרינצווייג זצ"ל
אב"ד דאלהא - בית אשר

תש"ד

הג"ר ישכר דוב בהג"ר ארי' לייבוש ליפשיטץ זצ"ל
מאונגוואר

תש"ד

ר' אברהם דוב בער ב"ר מנחם מענדל )טאראגין( – תרצ"ז ]בני יעקב, באלטימאר[ • אליהו ב"ר גרשון • אליהו ב"ר צבי הערש • הילד 
אלימלך ב"ר חיים צבי – תרס"ט ]פעקעטי אורדא, אוקריינא[ • הב' אלימלך ב"ר מאיר דוב )ווידער( – הי"ד תש"ד • חיים אלעזר ב"ר 
שמעון )קליינבארט( – הי"ד תש"ה • הב' חיים שלום ב"ר ברוך – תשס"ז ]NJ חל' אגודה[ • יהודא ליב ב"ר אברהם )ברעס( – ת"ש 
[]בנ"י, נארפאלק ווירזשיניע • הילד יהודא צבי ב"ר מאיר דוב )ווידער( – הי"ד תש"ד • הב' יהונתן בנימין ב"ר ישראל מרדכי )שאלאא

מאן( – הי"ד תש"ד • הב' יהושע ב"ר דוד )ראזען( – תרח"צ ]פרושקאוו, פוילן[ • יוסף מאיר ב"ר שמעון )קליינבארט( – הי"ד תש"ה 
• יעקב יהודא ב"ר גרשון • רבי יקותיאל יהודא ב"ר חיים צבי )טייטלבוים( מסיגוט – הי"ד תש"ד • הב' יצחק ב"ר יעקב הלוי – הי"ד 
תש"ד • הב' יצחק אברהם שלמה ב"ר יעקב פסח – תשכ"א ]בית דוד, חל' פוילישע שטיבל[ • יצחק אהרן ב"ר שמעון )קליינבארט( – 
הי"ד תש"ה • ליב ב"ר משה מאיר )קארפ( – תשכ"א ]בנ"י, נארפאלק ווירזשיניע[ • ר' מאיר אהרן ב"ר מיכאל )בלוי( – תשנ"ט ]NJ חל' 
פאפא[ • הילד מרדכי ב"ר מאיר דוב )ווידער( – הי"ד תש"ד • הב' מרדכי ב"ר שאול )באדנער( – תרצ"ו ]ליבערטי נ.י.[ • ר' משה ב"ר 
שלמה )האמבורגער( – תשל"ד ]בני ברק, זכרון מאיר[ • הב' משה חיים ב"ר אליעזר – תשנ"ג ]יוניאן פיעלד[ • משה מרדכי ב"ר יהודא 
)פאללאק( – תרצ"ז ]סאנטוב, אונגארן[ • משולם ב"ר שמעון )קליינבארט( – הי"ד תש"ה • הב' נחום ב"ר צבי )טויבש( – תרע"ט 
]וואשינגטאן נ.י.[ • הב' נחמן ב"ר דוד )לעווינסאן( – תרנ"ז ]וואשינגטאן, נ.י.[ • הילד עמרם ב"ר משה )גאלאנדויער( – תר"צ ]קאשוי, 
סלאוואקיי[ • הב' צבי ליפמאן ב"ר מרדכי )מילער( – תר"צ ]בנ"י, נארפאלק ווירזשיניע[ • רבי שאול ב"ר יצחק הלוי אבדק"ק האג – 
תקמ"ה ]האג, האלאנד[ • הב' שלום ב"ר מאיר דוב )ווידער( – הי"ד תש"ד • הילד שלמה ב"ר ישראל משה הלוי )לעפפלער( – תש"ה 
]בודאפעסט[ • ר' שלמה זלמן ב"ר מאיר דוב )ווידער( – הי"ד תש"ד • הב' שמואל פנחס ב"ר אברהם הלוי )פראנצבלוי( – תרס"ג ]מט 

ציון, חל' סטראפקוב[ • הב' שמחה יוסף ב"ר מאיר דוב )ווידער( – הי"ד תש"ד
הבתולה אסתר ב"ר גרשון )בלוי( – ת"ש ]בודאפעסט[ • אסתר ב"ר שמעון )קליינבארט( – הי"ד תש"ה • בלימא ב"ר אביגדור צבי – 
תרל"ט ]פעקעטי אורדא, אוקריינא[ • מרת גיטל ב"ר משה )גוטמאן( – תש"ע ]NJ חל' חוסט[ • הילדה דבורה ב"ר נח )קליין( – הי"ד 
תש"ד • מרת הינדא ב"ר שמואל אשר )רייז( ]קרית יואל[ • זיסא טויבא ב"ר יצחק )זאסלאו( – תרצ"ה ]בית דוד[ • הילדה חוה ב"ר 
שלמה זלמן )ווידער( – הי"ד תש"ד • חי' טשארנא ב"ר יוסף )יאנאוויטש( – תש"ד • מרת חי' רחל ב"ר זאב וואלף הלוי )סאמעט( - 
תשע"ג ]קרית יואל[ • מרת חי' רחל ב"ר משה )ווידער( – הי"ד תש"ד • מרת חנה ב"ר שלמה זלמן )קליינבארט( – הי"ד תש"ה • יוטא 
ב"ר שמעון )קליינבארט( – הי"ד תש"ה • מלכה ב"ר שלמה • הילדה נחה ב"ר חיים )טרוי( – תרפ"ב ]פיטא, האלאנד[ • פיגא ב"ר חיים 
צבי • מרת פערל ב"ר שמשון )הערבערט( – תש"מ ]מט לבנון, חל' ת"ת ד'פלעטבוש[ • מרת רבקה ב"ר מאיר דוב )קליין( ובעלה ר' 

נח – הי"ד תש"ד • רייזל ב"ר שמעון )קליינבארט( – הי"ד תש"ה • מרת שיינדל פרומט ב"ר שמואל )בלאס( – תשכ"ד

 For all your
catering needs

347-675-7462
מ. ב. בארד

FOR ALL YOUR 
CATERING NEEDS 

מ. ב. בארד

The easiest
way to

find your
next space

Storefronts/
Offices available 52 heimishagent.com

718.298.4968 | info@heimishagent.com

  

מקומות הקדושים באס טראנצפיטאציאמקומות הקדושים באס טראנצפיטאציא

ריבניץ: 
בשעה 

 2:30PM 
3:00PM

 3:30PM 

קרית יואל ציון
בשעה 

 3:00PM 

באבוב / ספינקא / 
ר’ יחזקאל מערץ: 

 3:50PM :בשעה
פון: תורה ויראה   
 & Ft Hmltn Ave 54St

פון:
14Ave & 50St 

דאנערשטאגדאנערשטאג  במדבר ער”ח סיוןבמדבר ער”ח סיון
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קעסל  א  זיך  קאכט  וואכן  לעצטערע  די  אין 
האט  וואס  געשעהעניש  א  איבער  יארק  ניו  איו 
צוריק  וואכען  עטליכע  מיט  אפגעשפילט  זיך 
היימלאזע  א  ווי  יארק  ניו  אין  סובוועי  א  אויף 
א  פון  האנט  די  אין  אומגעקומען  איז  פארשוין 
געסטראשעט  האט  ער  וואס  נאכדעם  מענטש 
א  ווען  פאסירט  האט  מעשה  די  פאסאנזשירען. 
'זשארדען ניעלי'  היימלאזע פארשוין מיט'ן נאמען 
זיך  האט  און  באן  א  אויף  ארויפשפאצירט  האט 
פאסאנזשירען  סטראשענען  אין  שרייען  גענומען 
אויף א ווילדע פארנעם. ניעלי האט קיינעם נישט 
האט  אויפפירונג  זיין  אבער  געטוהן  ווי  פיזיש 
איינע  מיטרייזענדע.  די  ביי  פארדאכט  ערוועקט 
יעריגע   24 א  געווען  איז  מיטרייזענדע  די  פון 

מארין,  אמעריקאנע  געוועזנע  א  פענני  דעניעל 
די  אין  זאך  די  צו נעמען  און ער האט באשלאסען 
רייזענדע.  סובוועי  די  באשיצען  און  אריין  האנט 
די  אויף  פארשוין  דעם  אראפגעהאלטען  ער  האט 
א  פאר  האלז  יענעם'ס  ארום  האנט  זיין  מיט  ערד 
לענגערע צייט, און פלוצלונג האט מען באמערקט 
קורצע  א  נאך  נישט,  רעאגירט  פארשוין  דער  אז 
אז  געווארען  פעסטגעשטעלט  איז  אינטערזיכונג 

דער פארשוין איז טויט.

פון אנפאנג האט קיינער האט נישט עכט געטראכט 
אז מען דארף ארעסטירען דעם פענני, ווייל עס איז 
געווען גאנץ פשוט אז ער האט בכלל נישט געמיינט 
זיך  דא אומצוברענגען דעם מענטש, און ער האט 

וועלטליכע נייעסחדש
חרידישע נייעס
לאקאלע נייעס

ביזנעס נייעס

נייעס

יארקע  ניו  היימלאזע  דעם  פון  טויט  די  ארום  קאנטרעווערסיע  נייעס:  לאקאלע 
מאן זשארדען ניעלי אין די האנט פון א געוועזענע מארין  / ראן דעסענטעס גרייט 

זיך ערנסט צו מעלדען זיין קאנדעטאטור

 

  הודעה חשובה

  ים הננו מודיעים שיש אפשרותלשאלת הרב 

  קות בבית החייםלרכוש חל

  כדומה משפחות, לחבורות, ול ים, ליחיד

  הוא סגולה לאריכת ימים ושנים וכנודע ש 

  

יים מיועד רק ליהודים יראים הבית הח

ר מאנסי יצ"ו, עיוחרדים, ונמצאת בגלילות 

  עליה וכמה קהילות חשובות כבר נמנו

  נים יפנו להנהלת הבית החיים יוניהמע

718-486-3861 
 

School Safety
Traffic Control
Businesses 
Hospitals
Camps
Events

5314 16th Ave Suite 238

Brooklyn NY 11204

phone. 347.991.0121

info@tristatesp.com

www.tristatesecuritypatrol.com

we’re
here to 
secure 
your
children.

In today’s uncertain times PROFESSIONAL
PRIVATE SECURITY

For 
Schools
Security

Exp. 8/25/22

S
P

E
C

IA
L DISCO

U
N

T
S

Exp. 8/25/23
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5 LINES
2 SMARTPHONES
3 FLIP PHONES 
UNLIMITED TALK / TEXT / DATA

BP:  4609 13th Ave  • 718.247.8288

LKWD:  1700 Madison Ave  • 732.884.2288

EMAIL:  4609@wcgmobile.com

* With Qualified Tradein

W
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a 
M

ar
ke
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/ 2
12

.3
65

.0
81

2

THE NEW THE NEW 

AT&T 
CLASSIC 
FLIP 
PHONE
Can be filtered by TAG

FAMILY PLAN

INCLUDES:INCLUDES:  
iPhone 14 • iPhone 14 pro • iPhone 14 • iPhone 14 pro • 
Samsung S23 • Samsung S22 ultra Samsung S23 • Samsung S22 ultra 

At&t is the only reliable At&t is the only reliable 
carrier in the catskillscarrier in the catskills

$135 + 
TA

X
 *

 

Only
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חדש נייעס
וועלטליכע נייעס

חרידישע נייעס
לאקאלע נייעס

ביזנעס נייעס

וואס  מעטאד  א  מיט  אויפפגעפירט  נישט  אויך 
וואלט אין נארמאלע אונשטענדען אומגעברענגט א 
מענטש, עס איז נישט מער ווי א אנגענומע מעטאד 
פארברעכער.  א  אראפצוהאלטען  נוצט  מען  וואס 
און טראגיש האט זיך עס נישט אויסגעלאזט גוט. 
אבאר  אהיימגעגאנגען.  טאקע  איז  פענני  דער  און 
 – רופען  הערן  אנגעהויבען  מען  האט  שפעטער 
דארף  פענני  דער  אז  לאגע,  לינקע  די  פון  בעיקר 
אויף  ווערן  אנגעקלאגט  און  ווערן  ארעסטירט 
מארד קלאגעס, און ווי נאר מען האט געהערט אז 
די אויב מען זאל איהם אנקלאגען אדער נישט גייט 
דיסטריקט  מאנהעטען  די  דורך  ווערן  געמאכט 
אטורני עלווין ברעג האט מען גלייך פארשטאנען 
אז דער פענני שטייט נישט אויס קיין שאנסען צו 
בלייבען אויף דער פריי... וואס הייסט ער האט זיך 
טאקע  איז  קרימינאל...  א  מיט  אנגעפאנגען  דאך 
דער  איז  טעג שפעטער  עטליכע  געווען,  איז  אזוי 
אפיס  ברעג'ס  דורך  געווארען  אנגעקלאגט  פענני 
אויף גאנץ הארבע מארד קלאגעס, און ער גייט זיך 
דארפען שטעלן צום געריכט אין עטליכע חדשים 

ארום.

די געשיכטע האט געפירט צו העפטיגע דאבאטעס 
נישט  אדער  יא  דארף  פענני  צו  לאנד  איבער'ן 
לויפט עס  זיך  און פארשטייט  ווערן,  אנגעקלאגט 
מיט פאליטישע ליניעס. מיר פאררופען זיך נישט 
אונטער קיין איין פארטיי, און מען דארף געדענקען 
אז אפילו פון א תורה'דיגע בליק איז א הורג בשוגג 
נישט אינגאנצען פטור, ער דארף נאך גיין אין ערי 
נישט קלאר  מקלט אריין, און בפרט אויב עס איז 
צו דער פענני האט דא גענומען איבערגעטריבענע 
און  אויסגעפעלט,  נישט  זיך  האט  וואס  מאכט 
ממילא איז שווער דא צו נעמען א קלארע שטעלונג 
אויף דעם מעשה, און וואס זיין אורטייל דארף צו 
זיין. מען זעהט אבער יא אין די תורה די מושג פון 
הבא להרגך השכם להורגו אפילו ווען יענער זוכט 
נישט דוקא איינעם צו הרג'ענען, ממילא גייען מיר 
נישט אריינגיין אין די הלכה'דיגע חלק, אבער עס 
וואס  געשיכטע  אינטערעסאנטע  א  פארט  איז 
רעכטע  די  ציווישען  אנטשיידען  שטארק  טוהט 
אין די לינקע לאגע דא אין אמעריקא. די פלארידע 
א  גע'עפענט  האט  דעסענטעס  ראן  גאווערנער 
פאנדרעיזער פאר פענני'ס געריכטעליכע קאסטען, 
רעכטע  זיין  ארויסברענגען  שטארק  ווילענדיג 

געדאנקענגאנג און זיין קעגנערשאפט צו ברעגג'ס 
א  איבער  אויפגעטריבען  האט  ער  און  פאליסי'ס, 

מיליאן דאללער פאר דעם צוועק.

הערט  דיסענטעס,  דעם  פון  שוין  רעדט  מען  אז 
מען פון קראנטע קעוועלער אז דעסענטעס גרייט 
זיך אט אט אריינצוטאנצען אין די פארמעסט און 
ווי  לויט  קאנדעדאטור.  זיין  מעלדען  צו  פארמאל 
מען הערט גרייט ער זיך עס צו מעלדען נאך ענדע 
דעם  מיט  און  למספרם.  חודש  יעצטיגע  די  פון 
פריימערי  היציגע  די  אנהויבען  אפיציעל  זיך  גייט 
גייט  עס  הגם  דעסענטעס.  און  טראמפ  ציווישען 
אומאפיציעלע  א  צייט  לאנגע  א  פאר  אן  שוין 
צו  גלייך  נישט  פארט  אבער  עס  איז  קאמפיין, 
וואס עס איז צו ערווארטען איינמאהל ער מעלדט 
זיין קאנדעדטור. )איינער וואס פילט אז  אפיציעל 
ער  אז  ראטזאם  איז  איהם,  פאר  סאך  צו  איז  עס 
זיין פון הערן נייעס ביז נאוועמבער  זאל זיך מונע 

 .)...2024

 news@kolberama.net :צו שיקען פידבעק אויף דעם קאלום קען מען שיקען אן אימעיל צו
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WE REGISTER CARS IN ALL 50 STATES
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855-SOFER-4-U
               7 6 3 3 7  4  8 

ווי געפונט זיך 
די טראק היינט?

בדיקות תפילין 
ומזוזות בו ביום ריבועריבוע

wait for our 

under new 
management

will be
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CLASSIFIEDS
Contact us:

Blue Trust Bookkeeping 
for your company.

Independent service contractors are our 
specialty. AR/AP, Collections, Payroll etc.

OFFICE@BLUETRUSTBK.COM 
OR 347-878-7825

BOOKKEEPING

SERVICES

מעסעדעזשער בארא פארק- מאנסי , 
פעקלעך אדער מענטשן, צופרי קיין ב”פ 

שפעט נ.מ. קיין מאנסי 
845-459-3076

מעסעדעזשער
איר קענט איבערפרישן אייער דירה

spotlights  מיט נייע 
ספעצעלע פרייז פאר $85.

רופט/טעקסט 347-860-5890

SPOTLIGHTS

DONI HAKIMI
(Your long distance 8 seater Brand new 

Suburban frum car service for your 
getaway) Going to the country, Monsey, 
Lakewood, Tom’s River or any drivable 

location!!!
CALL OR WHATSAPP ME AT 917-941-

9757 OR E-MAIL ME AT:
D.HAKIMIGROUP@GMAIL.COM

CAR SERVICE

א בדחן פאר שבע ברכות פאר $300
347-436-6799

 בדחן פאר שבע ברכות

EXPERIANCED HANDYMAN
BY THE hour or day

All Electric, plumbing, Carpentry,
Painting all section 8 violations

718 951- 0090

HANDYMAN

השכרת 
פלאפונים 
במחירים 

זולים
בארצות 

הברית

Cell Phones for Rent 
in the US at
Cheapest Rates

 929-238-4990 
For Info Please Call Moshe:

Email: mosherentalcell@gmail.com

Rental Options:
Daily, Weekly
or Monthly

Unlimited 
Calls

 to the Us and 
IsraelCall/Text

No Data

השכירות על 
בסיס יומי 
 שבועי או חודשי  

 שיחות 
ללא הגבלה 

 כולל לארץ 

 ללא 
חיבור 

לאינטרנט

רק שיחות 
והודעות 
 טקסט 

 }SMS{ 
Now also rentals to 

ארץ ישראל

א שליח ווערט ארויף גייטן צו דער ציון 
פון התנא רבי מתיא בן חרש אין מאכן דער 

סגולה פאר אייך 
רופט 929-922-9209

שליח להתנא מתיא בן חרש
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The easiest
way to find

your next
apartment. 29 heimishagent.com

718.298.4968 | info@heimishagent.com

CLEANING SERVICE פאר אלע אייער
KLEANERY רופט
718-874-5555

מאפט איר אריין אין א נייע דירה / אפיס

מאכט איר חתונה בעז”ה אין שנת תשפ”ג? 
איר קענט באקומען ביי אינז חתונה 

Usps סטעמפס ביליגער ווי ביי  forever
(non counterfeit) 2 style’s available

רופט 347-274-1185

WEDDING FOREVER STAMPS

For all your painting and  Scraping jobs 
CALL 347 450 1872 

 No job to big or small! 
Free estimates.

PAINTING

If you are a vendor for Amazon sellers we 
may have something for you 

COMPUTERPROGRAMMING@THEJNET.COM

ATT AMAZON SELLERS

הערליכע שיינא דירות אין מאה שערים 
גאולה בעלזא

*NO BROKERAGE FEE*
1-845-414-8540

JERUSALEM STONE APT

א היימישע אינגערמאן איז גרייט אייך 
אויסצולערנען די סארנא

מעטאד וואס איז בדוק ומנוסה באפרייט צו 
ווערן פון יסורים
646-653-9604

ווערט פטור פון יסורים דורך די דר’ סארנא מעטאד

“חכמת השם”  פון א נאמען קען מען 
אסאך אפליינען, געט אריין די אייגענע 

אדער אייער קינד’ס נאמען און מיר 
וועלן אייך אינפאמירען וואונדערליכע 

פונקטן, וואו מעלות וחסרונות, אינערליכע 
שוועריקייטען און די פאסיגסטע עיצה 
וואס איר קענט טון עס צו פארבעסערן 
בעז”ה, די אינפארמאציע קען ברענגן א 

מורא’דיגע תועלת, רופט פאר א טעלפאון 
אפוינטמענט 646.902.6766

חכמת השם
וואס קען מען טון אז מיין חשובע טאכטער 

זאל זיך ארויפארבעטן צו האבן מער 
פלייסיקייט און געדולד צו שטוב/סקול 
ארבעט. זיין מער SOCIAL פריינטליך 
און אפען, אפשטעלן פעיר פרעשור, 

 ,LOW SELF ESTEAM נעגעטיוועטי און
מער אינטערעסע אין ערליכקייט און 

אידישקייט. מיר האבן דערפאר ספעציעלע 
תורה’דיגע טרענירטע חשובע פרויען וואס 
וועלן מאכן א טויש אין אייער טאכטער’ס 
לעבן. רעפרענס איז אוועיליבעל, רופט 

718.298.2388 עקס. 229

Heimshe experience counselor will help 
you maintain a healthy meaningful 

parenting, and also helps childhood 
recovery.

 open slots available 
 strictly confidential 

646-801-8564

PARENTING COUNSELING 

2 בעדרום דירה צו פארדינגען אין 
Section 8 טענערסוויל פאר

רופט 845-300-9596 

APT FOR RENT IN GREEN COUNTY

השבת אבידה געטראפן תפילין מיט דער נאמן
י.ט.ל.ס

ביטע רופט 718-926-6207

השבת אבידה

דארף איר ארבייטן הלכה ולא למעשה  
רופט 7185640291

הלכה ולא למעשה  
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Dr Rosenshein experienced family and 
child psychologist

 רעדט אידיש

917-855-3362

PSYCHOLOGIST

 Mofit  health and fitness  studio  
Personal training,  pair training,  group  

training,  Martial  arts  nutrition and  
massage  therapy,
-------------------------

One-on-one   personal  training  
Male   and  female trainers 

in - home  training  available
  LOCATED   AT  114  DITMAS  AVE

 CALL TODAY  347- 439- 7760

MOFIT HEALTH

BOOK NOW! Summer vacation Rentals 
with pools ,playgrounds etc 

FIVE STAR RELAX 845-888-7352 
INFO@FIVESTARRELAX.COM

FIVE STAR RELAX
NEW CORP/LLC

WE OPEN CORPORATIONS AND LLCS.
DONE WITHIN THE HOUR ,$300

347-721-7309
INFO@PASKESANDCOCPA.COM

NEW CORP/LLC

Experienced Driver with a new cargo Van  
( sprinter ) 

( can hold 3 skids)  available for all 
deliveries , we shlep with a smile  

Local & Long Distance
CALL 718 951- 0090

24 hrs -
מר רעדין אידיש

DELIVERY VAN

Spotlights  INSTALLED-1400 Lumens
Free design

We sell all LED SPOTLIGHTS AND 
FIXTURES WHOLSALE 

 Electrician small or big jobs 
Licensed & insured 

347 275 5408

SPOTLIGHTS & ELECTRICIAN

און פאר אלע אייערע מסיבות

פאר א הערליכע 
שמחה / מסיבה 

מיט אלע טעמים!

מיר וועלן אייך אלעס צושטעלן פון אנהייב ביז'ן סוף, 
די בעסטע נארהאפטיגע מאכלים, 
געשמאק, פריש, מיט א ברייטקייט

פאר א גאר צוגענליכע פרייז!
געדענקט!

מיט איין טעלעפאן קאל צו "מלא טעם"
באקומט איר אי"ה אלעס דעליווערט צום טיר

הייסע און קאלטע מאכלים • טישן און בענקלעך • חלות און מזונות • טישטוכער • PAPER GOODS • ועוד

ווילט איר עפענען א שיעורים ליין/משפחה 
ליין/קאמפיין ליין?

ביליג, פראקטיש, פלעקסיבעל, קאסטום, 
ארץ ישראלדיגע נאמבער בחינם

SMS/Voice notifications, 
Ask about $0 setup option ,

845-213-1229 COOLLINE

איר דארפט א האטליין?

 We have many short term rentals for 
bigger or smaller family’s for Shabbos 

weekends etc. 
PLEASE CALL  845 428 -7505

SHABBOS IN MONTICELLO

info@TheGeltPage.com 

       
                      The

GELTPage 

 

TM

(347) 685-4633

Seeks Accounts Receivable Funding
Stable, Successful Business 12%

$50,000 Minimum, Flexible Terms $ p.a. $
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Real estate secretary position avail. Must 
be computer savi & have experience with 

quickbooks, excell.
EMAIL: BHYPRO1@GMAIL.COM

עס ווערט געזוכט א אינגערמאן צו גיין נאך 
געלט פאר א חשובע ארגענעזאציע גרייט 

צו טרענירן 
ביטע רופט 718.412.8560 #111

JOB OPPORTUNITY

JOB OPPORTUNITY

JOB OPPORTUNITIES

א היימישע מוסדות זוכט מדריכים אויף 
קומעדיגע זמן קיץ, גאר היימישע און 
לעבעדיגע אטמאספערע, זייער שיין 
באצאלט פאר די ריכטיגע קאנדידאט.

ביטע רופט און לאזט איבער א קלארע 
מעסעדש:  286-1330 (347)  

עס ווערט געזוכט א  מלמד )וואס האט 
עקספירינס און קעמפ( פאר עלטערע 
כיתות, די ערשטע האלב זומער, מיט 

באנגלאוי און עסן, היימישע אדמעספערע. 

רופט: 426-6129 (917)

JOB OPPORTUNITY

זומער מלומדות געלעגנהייט

Heimishe Girls Daycamp in B.P is looking 
for counselors, Assistants and Head 

counselors  assistants.
ELEMENTARY 718-851-1050
PRESCHOOL: 315-975-2489

If no answer Please leave a message.

JOB OPPORTUNITY

Girls School looking for experienced 
preschool teachers for Bp  day camp .

 Great environment!
347-362-4877

JOB OPPORTUNITY

MICROSOFT WORD קאורס
לערנט אייך גוט אויס מייקראסאפט ווארד 

אין דריי קלארע שיעורים. 
רופט 8452651300 

CAREER DEVELOPMENT אומנות

The easiest
way to

find your
next deal.

Homes
For Sale22 heimishagent.com

718.298.4968 | info@heimishagent.com

lost a diamond bracelet this week  {week of 5/7} 347-860-3788
Found a boys digital watch Sun. May 7 on 46th St 

bet. 12&13th Ave.  CALL: 347-439-5277
Found a diamond bracelet (on Wednesday night, 
May 10), on the block of Schick’s Manor in Boro 

השבת אבידה

Join FlowersRUs.com!
We offer a variety of job opportunities 

including long-term and short-term 
positions,

as well as openings for managers, 
secretaries, and drivers. 

CONTACT US AT 718-208-5845

JOB OPPORTUNITY

מען קען רופן דער בית הוראה טעלעפאן ליין לעניני רבית
 יעדער טאג  פון 8:00 צופרי ביז 12:00 ביינאכט

845-493-8604 RIBISHOTLINE@GMAIL.COM 845-493-8604
ribishotline@gmail.com 

לעניני רבית
שע"י הרה"ג ר' פנחס ווינד שליט“א

Manager א גראסערי אין וואודבאורן זוכט א
צו פירן די גראסערי אין די זוממער וואכן. 
Email פאר אינטרעסירטע ביטע שיקט אן

צו 
GROCERYWOODBOURNE@GMAIL.COM

MANAGER / WOODBOURNE GROCERY
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Nice luxury furnished home available in Highland-
Mills. for full summer. 5 Bedrooms big dining room. 

Cozy family room. 2 full baths. Big play room. 12 
beds. Linen & towels. Front & back porch (stunning 

view) on 1.3 acre property.
CALL 347-666-5800

 HIGHLAND-MILLS 5BR

*11 / 50 2 BR, $1800
*19 / 48 1 BR, furnished: $1500
*FT hmltn / 50 1 BR $1500
*Ditmas/E4 3 BR, newly renovated $2700

*E3 / Cortelyou 3 BR, $2100 1000 
sq ft

*42/15 3 BR, 2 bath, newly 
renovated, $3000

OFFICE
*commercial space for 
rent,  good for moised:

15 / 63 9000 sq ft, bsmt, 12 ft ceiling, $15k
*13 / 46 100 sq ft, 1 flight 

up $650
*17 / 45 1 flight up, 8 x 12 

$775, 8 x 14 $875
*11 / 55 4 room office 1000 

sq ft, $1800
CALL ACTION INTL REALTY 

(718) 436-9888

5BDR Duplex 13-38 2000sq ft 
$5200(s8 ok)

4BDR Duplex 18-63 2 baths $4700(s8 
ok)

4BDR 3rd fl E3-Ditmos  1600sq ft 
$3400(no s8) 

3BDR 2nd fl 11-54 1bath porch  $2500 
(no s8) 

3BDR 5th fl 13-56 2 bath.Porch  $3200 
(s8 ok)

3BDR 2nd fl 12-44 1 bath  2800 (s8 ok)
3BDR 2nd fl 10-46 1 bath. porch 

3300/3k (s8 ok)
3BDR 3rd fl 12-39 1 1/2 bath  

2700/2500 s8ok
3BDR 3rd fl 15-42 Brand new 1 1/2 

bath  $3000(s8 ok)
If interested in any of this 
Apartments-Office space
Call Broker 917-468-7557

FOR RENT

FOR RENT

t   718.705.8180    b simchas@kolberama.net    m 718.534.2021

REAL ESTATE
Contact us:

15 / mid 40’s 22 x 78 built, 3 floors 
+ bsmt, 5 stores, 2 apts $3M

*10 / 40  2 fam duplex, 3 stories
**New utrecht / mid 50’s, 2 

family, + store
ACTION INTL REALTY 

(718) 436-9888

FOR SALE

19th /h 50 furnished 1 bdr. 
all new $2000 first fl. 

*17th Ave h-50’s  3 bdr. 1.5 bath. 
porch kitchen bth new doors *All 

new painted* new. heat + parking included. 
$4000 very spacious apt.

*20TH AVE HIGH ST. 1 BTH 2ND 
FL $2800 GREAT COND

 CALL BROKER  347-528-4068
AE3475284068@GMAIL.COM

APT FOR RENT 3 BR

NEW Spacious and nice 5 
bedroom condo 
ready to move in 

NEW Beautiful luxury condo 
2400 square foot in a private 

house ready to move in 

 NEW Nice and big 
walking in basement 
2500 ft almost ready 

 NEW Beautiful luxury 
four bedroom condo

 ready to move in 
3 story brick House 

mixed use fully vacant
 on New Utrecht 

A big 3 family & 
besment on a 40 lot in 

the high 40st

FF
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15th Avenue Hi 50’S 1 
Bedroom

14th Avenue Hi 50’S 2 
Rooms Plus Kitchen for 

Commercial Use
RIVKA 917-699-2365

APT FOR RENT

The easiest
way to find

your next
storage space

Warehouses
avail. for sale/rent34 heimishagent.com

718.298.4968 | info@heimishagent.com
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הערליכע הויז אין 
בלימינגגראוו 12 בעטן
Inground Heated Pool

צו פארדינגען זימער חודש 
וואך אדער טאג

ELITE PROPERTY MANAGEMENT 
845-682-0810

הערליכע הויז אין בלימינגגראו

Office rooms available 
16&45

2nd flr 8x14 $800fit 2 desk
desk space in shared room 

$450
17x14 plus porch with 2 

windows $950
PLS CALL 347-306-3835

OFFICE FOR RENT

NEWLY RENOVATED 
OFFICES 16 AND 47 

600 TO 700 SQFT
 CALL 347-988-2937

OFFICE FOR RENT

Warehouse space available 
From 20k to 60k Sq Ft, 

Moorestown NJ 08057  16 
Ft Ceiling  8.50psf  NNN . 
Huge parking and trailer 

area   8 loading docks 
Excellent Location

 PLS CALL 917.216.7136

WAREHOUSE  FOR RENT

Office space. 42st 
between 15 &16, 4 rooms 
small kitchen, bathroom. 

1 flight up, private 
entrance , great  price, 

some work needed
CALL; 347 563 2806 

OFFICE FOR RENT

Call/Text 845.306.4545
Email info@cloudninemiles.com

Paying top dollar for 
all your credit card 
and airline miles.

T H O U S A N D S  O F  S EC U R E D  T R A N S A CT I O N S   S A M E  D AY  PAY M E N T

 

 

 
   

RENOVATED 2 Bdrm 1.5 Bath   
12/48     $2,500  

  ATTENTION ELDERLY 
 2nd fl - 1 flight up  w/Elevator  
Brand New Kit, Quartz Counters 

 Painted, Scraped & all Appliances 
Large PORCH & W/D in Apt 

 Faces BACK But SUNNY AWASH IN LIGHT 
 

BRAND NEW 3 Bdrm 2 Full Baths 
PPrriicceedd  RReedduucceedd  ttoo  $$33,,220000 (SEC 8 OK) 
    13 Corner 56th St    Facing Front  
 4 flights up /Elevator to 2nd fl only 

 PORCH, Split units AWASH IN SUNLIGHT   
Rooftop Playground for Kids & Mothers   

   PERLSTEIN PROPERTIES  853.7001 
 

Beautiful 1 Room private 
Office

 new house
19 Ave - 50 St.

Utilities included
347-760-3482

OFFICE FOR RENT

13 Ave mid 40’s store 
front for rent.

ALSO
Beautiful office space for 
rent recently renovated 
1800 SF second floor . 

CALL OWNER 
917-648-6303

STORE FOR RENT



16

ת " י ש ה ז ע ב

חסיד'ישע חבריםפון ערליכע  מיט ַא סביבה 
איך וויל מיין 
קינד זאָל מיר 
ברענגן הייליגע 
אידישע נחת

ת"ת קדושת לוי
718.288.7931 #2

קינדערקינדערהייליגעהייליגע
אפגעהיטענע שטיבער פון טעכנאלאגיע-ריין 

 דאס 
 האט א 
צאמשטע_ל:רעצעפט און 

N
U

A
H

   845.513.0001

נוּ  וְַזכֵּ
ת 
ֹ
לִרְאו

בָּנִים
סְקִים 

ֹ
עו

רָה 
ֹ
ּתו בַּ

ת 
ֹ
וּבְִמצְו

פאר רעגיסטראציע רופט


