
   å   øòèòå   èê¬¾þ¼òêð öè¼þ ∞38-∞49       èê¬−−þõ è−òîï ∞37-∞53     š"ë¾ è−òîï ∞40-∞56  

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 

   íéëåãéù     
  )עוזרב"ר ( וומס"בנ"י  ïàîãòéøô ïîìæמו"ה  נ"י éëãøî ìàøùé )אהרןב"ר ( וומס"בנ"י  éìâ ùøòä òùåé÷מו"ה 
  )מרדכיב"ר ( וומס"בנ"י  ïäà÷ áåã 'éððçמו"ה  נ"י éáö ìàåîù )משהב"ר ( וומס"בנ"י  ììéøá íçðîמו"ה 
  )אברהםב"ר ( ב"פנ"י  ïàîãòéøô ïøäà íééçמו"ה  נ"י ééì 'éøàùåá )ברוךב"ר ( ב"פנ"י  éååàðéáàø ùéøòáùèמו"ה 
  )הערשלב"ר ( וומס"בנ"י  ÷á÷òéìàéúå÷é ïäà מו"ה  נ"י äùî íåìù )מאיר בערב"ר ( ב"פנ"י  õèøàååù óñåéמו"ה 
  )אברהם יעקבב"ר ( ב"פנ"י  øòâéø ãåã óñåé"ה מו נ"י òùåé )אברהםב"ר ( ב"פנ"י  øòééøá ãåãמו"ה 
  )נחום דובב"ר ( בורגגבלומיננ"י  àøéôù áàæ ïøäàמו"ה  נ"י àéñåæ øæòéìà )יקותיאלב"ר ( מאנסינ"י  ñééåå ÷çöé äîìùמו"ה 
  )יוסףב"ר ( וומס"בנ"י  øòáòåå éëãøî äùî"ה מו נ"י äùî  )אברהם יוסףב"ר ( מאנסינ"י  øòâøòáöøòåå íééçמו"ה 
  )שמואל זאנווילב"ר ( וומס"בנ"י  àðäë á÷òéמו"ה  נ"י éëãøî íåçð  )פנחס אלימלךב"ר ( ק"ינ"י  øòöìòæ ïøäà ÷çöéמו"ה 
  )משהב"ר ( מאנסינ"י  øòðéøá ïúðמו"ה  נ"י éæééà ÷çöé÷)יצחק אייזיקב"ר ( מאנטריאלנ"י  ãìòôñòèàâ ùåáééìמו"ה 

    èëàð êàåå      

 ä"åî øéàî ìãðòî ø"áàôéì ñééåå é"ð  ä"åî ç"åî úéááøòèëòåå ìàøùé  é"ð179 Heyward 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù áåã íåçð úéá8:30 

 ä"åî 'éìà ïúð ø"á òùåé(ìàéøèðàî) øòãðàñ é"ð ä"åî ç"åî úéááéøà äùî'àðäë  é"ð111 Lorimer Top Floor 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù ô"á ïòìå÷ñ7:00 

 ä"åî ïúð äùî ø"áìåàù ãìòôðéøâ é"ð  ä"åî ç"åî úéááïàîøòáéì á÷òé äîìù  é"ð241 Hooper 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù øòôåä8:30 

 ä"åî ìàåé ø"áçð øòðèøòâ é"ð  ïúçä"åîïàîãòéøô ÷çöéé"ðéúéáá , 210 Wallabout #3-E 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå áìñøá204 éì  ïé÷éúå úéøçù 

     הקמת מציבה      
 ע"ה הויערר' דוד אשת הרה"ח  -  ב"ר אברהם יצחק יהודיתשל האשה חשובה מרת 

 לי/הופפער -מ 4:00באס יסע  - בדיוק בביה"ח ק"י  6:00ביום ה' תז"מ בשעה  יוםהיתקיים 

#14-164  

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 ³ô"ï 
ðþ−−ê ’   ñ’½ô 19 .Apr  
     "¼¾³ì              18'  

íéðîæ 
þì¾í ³îñ¼4:59
íôìí ±ò 6:11

¾"þš öôï ¹î½8:57
ê"þè9:33
íñõ³ öôï ¹î½10:16
ê"þè10:40

³î®ì12:55
íñîðè íìòô1:35
íò¬š íìòô 5:34

í¼−š¾7:39
³"þ8:52

1:00



  פארן יערליכע מסיבהקומט פאר די  נאכטהיינט 

  "כולל אור יהושע" שע"י ביהמ"ד "תולדות אהרן",
האבן די געלעגנהייט מחזק זיין דעם הייליגן מגדל אור קדוש ווי א חשוב'ע  וועלן ווי וויליאמסבורגער איינוואוינער

קבוצה לומדי תורה זענען זיך מתייגע בתורה באשמורת הבוקר און רעכטן דערנאך אפ די תפלת שחרית מיט אן 
 אויסערגעווענליכע עבודה וואס באשיינט דעם גאנצן שטאט

   ליע עוו. 43מ"ד תולדות אהרן בביה
חיים משולם פייש לעווי

  עך! יעדער איד איז מחויב צו רופן טעגליךלא תעמוד על דם ר
  # צו הערן אלעס ארום דעם גזירת גיוס אין א"י1קט ידר 646-585-2957'קול זעקה' 

  פרייליכע
 מעלדונג!!

  וועט זיין צו באקומען בחינם דברי חיים ויקראאון ספר  ק ויקרא ב'ח
 אזייגער. 1:00 תז"מפרייטאג פרשת עצער באשטימטע פלאלע  די ביי

Email: chok@churchillliving.com        Phone 845-637-3323 



 לפנצ"ה בדיוק 11:00בשעה  בעדפארד 500מנין לאמירת כל ספר תהלים בכל ערש"ק בבית רבינו זי"ע 

  בשורה
 טובה

  שוב אפשר להשיג הספה"ק טבא דשמואל
מאדמו"ר הגה"ק מהר"ש צבי מספינקא זצוק"ל בחניות הספרים

שלטנעדיקאנפסטריקלי  ריכטיגן הילףמיר קענען בעזהשי"ת אייך צו פאסן צום  - 347-423-6388 נפש  
 * ADD/ADHD* עקזייעטי * OCD געהאלפן פאר הונדערטער -*  ערוואקסענקייט * צייטליכקייט * * צוזאמגענומען * אחריות 



: • : • : • :   • : • : : • : • :   יארצייטן     : •

 −ëþëš¼−  èêþõô ñ"®ï ¾"ë - ð"®¾  
 −ëþëš¼− ë” þöþíê  èþîëôêí ð"ëê ñ"®ï ¾¬þîõ¾ê¾ - "ìô ¬þîõ¾ê¾ −"þíô ³"î¾ ½ - ¬"×³  
 −ëþ’−ñê ëš¼− ë [¹−þì]” þí¾ô  ëî¾¬êñï ð"ëê ñ"®ï μêô - ë"ñ³  
 −ëþó−þõê öôñï ë” þíðîí− ë−−ñ  ëîëñô ñ"®ï þî¾ -  þî¾ ³îêîë³ −ëê - ð"ñ³  
 −ëþš−ï−−ê šì®− ë” þíòšñê  ëîëñ ±"ôîð ñ"®ï - ¬"ô³  
 −ëþñïî− ¹½î− ë” þšì®−  êï−−ôþêèô ñ"®ï þ¼ô−−í¬þ¼îî -  þ¼ô−−í¬þ¼îî ¾"þ −ëê - è"¼³  
 −ëþñêõþ ëš¼− ë” þíðîí− íìô¾  êëî¬òô ô"þ ñ"®ï ñêîîþê½ - ë"ôš³  
 −ëþëš¼− ¾þ−í −ë®  −ñêôêš ð"ëê ñ"®ï -  èþîëôêíô −"þ ö³ì - ï"ôš³  
 −ëþëš¼− ë” þíôñ¾ ±−îî−−ñè -ö−ñ¼ô¼½ ð"ëê ñ"®ï ö−−ñš - ±−ñþ¼¬½−îê -  íôñ¾ ³þ¬¼ ½"ìô - ¼"š³ 
 −ëþêõ−ñ ë” þšì®− −êš−ï−  þîëôê½ô ñ"®ï ö−þõê½ - ê"õš³ 
 −ëþðîð ¹½î− ë” þ−×ðþô óíþëê  ñ"®ï ±−îîþîí (ëî¾¬ò−õ) - ê"õš³  
 −ëþóíþëê ó−−ì ìò ë” þë−−ñ ’−þê  öêèþêô½ ð"ëê ñ"®ï êþ−õ¾ - ï"ôþ³  
 −ëþ¹½î− þ¼ë ëîð ë” þšì®− ëêï  š½−þëô ñ"®ï š−¾¬−−îîêñê½ −îñí -  −îñí ³−ë ½"ìô - ë"òþ³  
 −ëþöëîêþ ë” þ−šì®  èþîëôêí ±"ôîð ñ"®ï šò−õ -  íðîí− ³ëîò³ ½"ìô - ½"þ³ 
 −ëþíðîí− ë−−ñ ë”þ ñê−ì−  èþîë¾¼þõ ±"ôîð ñ"®ï ö−−¬¾ò−ëîþ -  íðîí− ñîš ½"ìô - è"õþ³  

 --------  
 −ëþðîð í¾ô ë”þ öôñï íôñ¾ ¹½î−  êõô−¾¬ ð"ëê ñ"®ï þ¼×−−þ¬½¼ -  óðê ³þêõ³ ½"ìô - ð"−¾³  

 −ëþðîð í¾ô ë” þ −ë® šì®−−îñí  êîîñêõ¾þêí ð"ëê ñ"®ï ï−−þèòî− - ï"×¾³  
 −ëþîí−ñê ñêîô¾ ë” þ’−ð−ð− ñîê¾ þï¼ñê  ±−¾ïðêôô ñ"®ï ë−î¬ -  ¾ê −þôê ½"ìô - ð"ô¾³ 

 öèþêô èê¬−−þõ- þ−−ê ’í  
 −ëþðîð ë” þšì®−  −îîêšñêïô ñ"®ï öë³× -  μ"¾í ö³ì - ì"ò³  
 −ëþ¼¾îí− šñêõ ë” þíðîí− ë−−ñ  ëîëñô ñ"®ï -  ¼¾îí− šô¼ ½"ìô - ½"³  
 −ëþ í¾ô −š−òîñê¾ −ô×ìô ñ"®ï ñê¾¼ - ê"š³  
 −ëþþ¼ë þ×¾− ë” þë−−ñ ö−ëîê ð"ëê ñ"®ï ó−−íò¼õê - ö¾− - í"š³  
 −ëþþï¼−ñê í¾ô ë” þ−×ðþô  ¼®−š ð"ëê ñ"®ï - ì"−š³ 
 −ëþìþï (í¾ô óíþëê) ë” þþ−êô  èêþõô ñ"®ï ±−ñð−−ê - ìô” ó−þ¾−ñ þîê ½ -  ô"š³ (ë"− ê"−î)  
 −ëþ¾þ−í ë” þó−−ì õ êòî¬ñê ±"ôîð ñ"®ï šòêþ - ì"ôš³ 
 −ëþþ−êô ë” þšì®−  ¾−ñêš ð"ëê ñ"®ï μêëþ¼−îê -  öëê −þî¬/íò−ë −þôê ½"ìô - ì"ñþ³  
 −ëþëš¼−  ö−ôêšñ−ë ð"ëê ñ"®ï ñíêš - è"òþ³  
 −ëþ−×ðþô ë” þñ¬−−õ êîîêò ð"ëê ñ"®ï ö−−¬¾ò−−õ - š½îîêþðò½×ñê - è"½þ³  
 −ëþ ñêîô¾ë”þ í¾ô ë−−ñ íðîí− þ¼ë−îêô ñ"®ï þ¼ñ®ò−è - ¼îî¼¾−îî -  ¾õò ë−¾ô ½"ìô - ê"¼þ³  
 −ëþþï¼−ñê ó−−ì ë”þ μîþë êñõôê− ð"ëê ñ"®ï ¾¬−îîêò−ëêþ - ¼−ñêš½ -  þï¼−ñê ì−¾ ½"ìô - î"¼þ³  
 −ëþþ−êô μîþë ë” þóîìò óìòô ]−ò¾í[ ëê−îñ) - ±−ò−þêïêô ñ"®ï (ñ−ëîòþ¼¾¬ - ï"¼þ³  
 −ëþñêþ¾−  êþîè−ðê½ ð"ëê ñ"®ï êðòêñ - þ³ê"õ  
 −ëþó−−ì  þ"ëíðîí− ëš¼− ) ö−ïþðêòô ñ"®ï ó−îëò¼ò¼¬ (ëš¼− ¾þ¾− -  íþî³ −òî−¼þ ½"ìô -  ê"®þ³  
 −ëþêëê ëš¼− ë” þñê−ì− ñ×−ô  ñ"®ï îîê×îþêë öí×í -  ëš¼− ñëì ³"î¾ ½"ìô - î"®þ³  

 --------  
þ−ë óìòô ñðò¼ô  þ"ë−ñ³õò ±−îîþîí (−ñ³õò ³¾îðš) þ"îôðê ñ"®ï ë"¾³ ±−ñ¼ôô 

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

 י"א אייר -י (ראפשיץ ביומא דהילולא) לאנצוהט -קאמארנא  -  קאלאמיאנסיעה קיין 
 מוצ"ש אח"ק-דינסטאג, אוקריינא פולין :ב' נסיעה        דאנערשטאג אח"ק- דינסטאג ,אוקריינא: נסיעה א'

 718-757-1799צדיקים דקאלאמיי  נחלתפאר פרטים רופט 

   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 

íð−ëê ³ë¾í  -  געטראפן אUSB 347-760-2813רופט  .אין ביהמ"ד קיט"ל ראדני פורים ביינאכט 
íð−ëê ³ë¾í -  .718-237-4931רופט  (מעגליך איבערגעלאזט אין א סטאר)פארלוירן א תפילין מיטן נאמען י.ד.ה.ג 
íð−ëê ³ë¾í -  ,929-295-1085איינער האט בטעות גענומען אדער פארטוישט א האנט געשטריקטע גארטל די צווייטע נאכט פסח אין ביהמ"ד הגדול ראדני 

 347-668-0834געזוכט איינער וואס פארט טעגליך פון שטאט קיין מאנרא וואס מען קען מיטשיקן פעקלעך פאר געלט רופט 

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

  כע תוצאות.שפרעכט זיך אפ עין הרע. אין בית שמש קרית הרמ"א. מיר גיסן בליי! וואונדערלי
 845.570.2905יאר ערפארונג. בהסכמת דומ"ץ העדה החרדית. רופט מ. פריעדמאן  20אריבער 

 347-533-1473אל ביטע רופן ז Rupco, Green Countyאין  8ווער עס האט באקומען סעקשאן 
 Special 3 payment avail. - Free Delivery.      929-376-9909   ,שו"ע ,טורים ,שס'ן קול הספרים:

 929-250-2582" אויווען פאר זייער גוטע פרייזן, 30, דרייער/ש, סטעקעבעל וואשערזצו פארקויפן צוליב מופן א כמעט נייע פריד

36 Hours מירון אהין און צוריק Non Stop  1279$פאר בלויז Kosher Waze 718-596-9293 
 718-259-2590רופט  weekendספעשל פרייז פאר די  at the Chalet Hotel 'דעם שבת' קומט פארברעגנט

 917-697-7940א הערליכע מעסטער בעדרום סעט צו פארקויפן צוליב מופן פאר א גוטע פרייז רופט 

 sales@jewishpocketguide.com קלאסיגע נסיעה!-, אויסצופלאנען אן ערשטPocket Guide 2018פאר איר קויפט אייער טיקעט, קויפט דעם  ארץ ישראל? אייראפע?
 718-757-0056רופט:  - $ 1,000? איר קענט פארדינען collection letterהאט איר באקומען א 

 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? 
 Talk Kosher 718-831-2324ביי  off 50%סעלפאונס  Verizonלע כשר'ע א

 debtrelief12345@gmail.comאדער אימעיל  718-213-6645רופט:  מיר וועלן אפווישן אייער חובות אדער סעטלען סענטס אויפן דאלער.

NS Locksmith -  ,מיר אינסטאלירן און פארעכטען: שבת שלעסערMail box locks, deadbolts :5608-520-347, א.ד.ג., רופט 

Truck and Trailer Parking space available in the Navy Yard. 718-301-1770 
Schwartz Appetizing B.P. –  די שולן/זאלן פון אייער דעליווערי צו  718-851-1011צו באשטעלן רופט

 Plattersהערינג   - Plattersסעלעט   - Plattersאויך איז דא צובאקומען הערליכע אויסוואל פון פאשידענע פיש  -שמחה  
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 

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

 לאזט קלארע מעס. 347-377-0091שמש געזוכט פאר א גוט גייענדיגע שול אין ניי וומס"ב געגנט, גוט באצאלט, ערנסטע אינטערעסירטע רופט 
 917-720-7927 (מעגליך צוצושטעלן טראנס.)ב אן א באנג. זייער שיין באצאלט -היימישע קאלאני אין וואודבורן זוכט א מלמד פאר כיתה א

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

 646-883-8630יוניטס, רופט  50עקספיריענסד מענעדשזער פאר א קאנטרי פון  ןגעזוכט א
 917-720-7927 (מעגליך צוצושטעלן טראנס.) ג, אן באנג. זייער שיין באצאלט- ב- קינדערגארטן, אויך מלמדים פאר כיתות א-היימישע קאלאני אין פאלסבורג זוכט א מלמד פאר נורסערי

Experienced driver is Looking for a full time driving job. 12-14 hours daily. 347-452-4468 
Receiving manager wanted for warehouse in Canarsie. Please call 718-240-9550 

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 

BP Looking for a Expr. Inside Salesperson for a Apt. House Supplies company, Good Potential. Spanish/English a must, email 1aptsupply@gmail.com 

 845-774-7046רופט פראפעשענעל פלאמבער נעמט אן אלע ערליי פלאמבינג זשאבס אין אפסטעיט, ביליגסטע פרייזן גאראנטירט, 

DESIGN CONSTRUCTION - High end work... low end cost... we remodel complete apt. 347-220-5929 

NJ licensed experienced plumber - servicing Jersey City / Newark area. 347-921-3557 
Full renovation, kitchens, baths, basements חתן כלה ,apt., yrs. experience, H. Fogel 917-586-3774 

  All your CONSTRUCTION needs 718-635-2902  

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

ë"½ôîî -  ל.מ. 516-725-5051רמינען, רטל, פאר קורצע און לאנגע טעובעדרום 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 -  בעדרום בעיסמענט דירה אויף  2צו פארדינגען א פורנישד גרויסעWalworth  347-314-6557(פארק/מורטל) גרויסע קיטשען און בעדרום. רופט/טעקס 
ë"½ôîî -    א גרויסעStudio apt 718-782-7038/845-542-2052ל מענטש קענט/פארק, ביליג רענט. געאייגנט פאר א סינג  

ë"½ôîî -  718-599-7700'טע שטאק, גוטע פרייז, טעקס עבעיטמענט, 6בעדרום דירה צו פארקויפן,  4, גרויסע ליכטיגע וומס"בניי  -צו פארקויפן 

ë"½ôîî -  צו:בעדרום דירה צו פארדינגען אימעילט אייערע אינפא  4א הערליכע ליכטיגע Empiregroup20@gmail.com  

ë"½ôîî -  347-916-4610, רופט וומס"בבעדרום דירה אין הארץ פון  3צו פארדינגען א 

ë"½ôîî -  בעדרום דירה אין ניי וומס"ב, קיטשן און גרויסע דיינעט, פארטש,  1צו פארדינגען א נייע פורנישדUtil Inc 347-304-1687., רופט 
ë"½ôîî -  718-302-3600ויגן. פארגעצ 8יאר, פלאשינג/לי געגנט, סעק.  3בעדרום דירה פאר  3צו פארדינגען א 

ë"½ôîî -  97'טע שטאק, 2בעדרום דירה,  5צו פארדינגען א South 8 St.  :718-384-5571רופט 

ë"½ôîî -  בעדרום דירה, מיט בעק יארד,  ½ 2צו פארדינגען א נייע פרישע קלענערעVernon St  רופטBroker 551-267-4646 
ë"½ôîî - 25x100 R7A LOT 11500 buildable sqf , available for sale or partnership. Call/text 732-784-8288 



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  .718-486-3919בעדפארד/פענן געגנט רופט דעסק אפיסעס צו פארדינגען, בענקל דעסק אינטערנעט אינק 
ë"½ôîî - /347-452-7221באוט/מידעלטאון אבראדוועי/וואל אין געגנט פון דעסקגעזוכט א אפיס 

ë"½ôîî -  ,אלעס אינקלודעט,  250$פורנישד אפיס ספעיס צו פארדינגען, סאוט סייד געגנטVerizon FiOS incl :347-587-0853. טעקסט 
ë"½ôîî - 347-668-5830ס/אינטערנעט אינק. , דעסק525$ס דעסק 3/ 375$ס דעסק 2/ 225$דעסק  1ל. אפיסעס. מיט סקילמאן/מורט  

ë"½ôîî -  646-866-4153, רופט ס"פ עוועיליבעל 8500קאמערשל ספעיס 

ë"½ôîî - 300  ס"פ אפיס צו פארדינגען אין די נעווי יארדBldg.280 :347-628-2765. רופט 
½ôîîë" - OFFICE space for rent in Navy Yard. Call 718-907-5961 

ë"½ôîî - Office space for rent. Basement 800 sf with 9.6' ceiling and windows. Parking option available. 718-522-5512 
ë"½ôîî - Large renovated basement office space for rent – high ceiling utilities incl. Myrtle/Kent area. 718-676-0100

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 
ðò¼ñ−−ê ö¬¼¬½ -  845-517-9435היימישע בראוקער דירות צו קויפן אין די היימישע געגנט, רופט די  50עס איז דא יעצט איבער  

ðêîîš−¼ñ - .732-534-9571לינען אינקלודעד  א הערליכע נייע דירה אויף שבתים וכדו׳ סאטמאר געגנט 

 î−ò−½þ¼¾ï  - 18%פעמעלי בריק הויז צו פארקויפן,  2שיינע  - באנק פארקלאוזשור return  973-399-3149רופט 

NJ WAREHOUSE- LOOKING for someone WHO is interested to sub lease for short term 5000 sf 347-715-0565 

ô−½òê  -  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  -  718-810-5579רומיגע דירה, רופט  7צו פארקויפן א  

−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 
−½òêô  -  Ridge Ave. - Magnificent town house being built now 3 floors approx. 1300 per floor. 845-213-0924 L.M. 

¾ïð−þ ¬êò½¼¾¬ - Beautiful 4,000 sq ft colonial for sale near shuls, near stores. . Call Shulamit Kind 845-538-6468 
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 

−"š - מיט אסאך  רומיגע דירה אויף פראג 9 א צו פארקויפןupgrades 845-537-0622נסט אינטערעסירטע רופט: ענאר ער 
−"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 

¼−®êšêîî  - ,646-481-7115אפלייענסעס, לינען, האנטוכער, עוועיל פאר שבתים   הערליכע דירה אין בלומינגבורג, פורניטשער 

êîîî¾ïð−þð -  8טוילעט, סעק. ½  1בעדרום פורנישד הויז צו פארדינגען פאר די יאר אדער זומער,  3נייע איבערגעבויטע OK :646-330-0455/845-693-1305. רופט 
êîîî¾ïð−þð -  347-661-6200 רופט: .8גאנץ יאר מיט סעק.  א .בעדרום הויז צו פארדינגען פאר שבתים ווי אויך עוועיל 4א ווינטערייזד פריוואטע ברענד ניי

¾ïð−þðîêîî  - Summer house for rent private furnished house, huge grounds, pool, near all, 4 bdrm, full/half summer. 845-418-6193  
 


