
   éëåãéùí     
 ä"åîíéåáðòæàø ïúð á"ñîåå é"ð  áàæ àãåé é"ð  ä"åî ïàîëééø 'éìà á"ñîåå é"ð 

ä"åî ùèéååàáòì 'éøà ìàåîù á"ñîåå é"ðêìîéìà é"ð  ä"åî ïàîèåâ ìàéçé á"ñîåå é"ð 

 ä"åîõèøàååù 'éáåè äùî á"ñîåå é"ðéëãøî é"ð  ä"åî  äùîøòãðòìâðò  é"ðô"á 

 ä"åîïàîìòèéî ìãðòî á"ñîåå é"ð ÷çöé é"ð  ä"åî õèøàååù ùøòä íééç á"ñîåå é"ð 

 ä"åîïééì÷ øåàéðù  é"ðô"á  ãåã é"ð  ä"åî øòðëàá äîìù á"ñîåå é"ð 

    èëàð êàåå      
 ä"åîáìë êåøá äùî  
 ø"á íåìù ìàøùéùèéååà÷øàî é"ð  

ïúç  ä"åîøòôéåì ùøòä óñåé é"ðéúéáá , 210 Wallabout #3-A 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù ìàåé úåìäú ì"èé÷7:45 

 ä"åîàâøù ìà÷æçé  

 ø"áìùøòä ùèéååà÷ôòì é"ð  
 ä"åî ç"åî úéááìòåîàù ìãðòî  é"ð57 Heyward 

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå à÷ðéôñ44 ïðòô  úéøçù8:00 
     úåðåúç      

ä"åî ïàîãìòô ïåùøâ ìãðòî é"ð äîìù é"ð ä"åî ñéåø÷ éáö éåì é"ð 
  íìåàáìàéøòôîéà

ä"åî ùèéååà÷ùàî øòá äùî é"ð  íééç óñåéíé÷éìà é"ð ä"åî ïàîãòéøô ïåòîù ïøäà é"ð 
  úéèøôë åìá÷ì àð úåðîæä åðçìù àìù úåéä íìåàáàâéô ñãøô

ä"åî ïééèùøòáìéæ ùøòä á÷òé é"ð ÷çöé é"ð ä"åî ìòãðàñ áééì ïîìæ é"ð 
  íìåàáéáö ñãøô

ä"åî ïàîãòéøô óñåé áàæ ïðçìà é"ð êìîéìà é"ð ä"åî ùèéååàáòì íééç é"ð 
  íìåàáìàèðòðéèðà÷

ä"åî  ÷çöéåå"øá ïéåøá é"ð  ïøäà é"ð   ä"åî  ìùøòäù"øá òèò÷òô é"ð 
                               ä"ò èòîàñ ïåòîù ìàåîù ä"åî ïúç  

  íìåàáìèñò÷ æåàø                    úéèøô äðîæä íå÷îá 
áøä âøòáðééèù íééç ïáåàø à"èéìù øæòìà é"ð ä"åî êåðç ñòìòáà é"ð 

  íìåàá äàøéå äøåú- ô"á

כולל אברכים למצויינים מקבלין עוד מספר מצומצם לזמן הבעל"ט לחבורת הל' 
 להשאיר מעסעדזש 347-674-3435שבת ולחבורת יו"ד ח"ב עם תשלומין  

î® èê¬òêô 

ö½−ò ’è Mar. 23 ’½ôñ 

#11-143

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  



 

å øòèòå  èê¬òêô è−òîï ∞23-∞37     èê¬½ò−ð è−òîï ∞31-∞42        μêîî¬−ô è−òîï ∞46-∞49  

   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 

 718-384-0234מיר שטייען גרייט צו ענטפערן אלע פסח ספיקות בנוגע מעדיצינען און דאס גלייכן.  - Lee 115 שמעון'ס פארמעסי
האנדלט זיך איין א כתב טעג!!!  4די כתבי ידות הענדלער איז יעצט דא אין ניו יארק פאר 

  בן מלך!יד פונעם הייליגען חתם סופר און שפירט זיך ביים סדר ווי אן אמת'ע 
 347-721-4171סגולה לשמירה והצלחה, רופט שוין 

  916-233-0708" רופט שוין! תורת הביתאיין ביי די שעורים פון "" די שליסעל פאר א גליקליך לעבן קויפט איר זיך חתנים געדענקט"

 917-692-6367 :רופט ,מיט כלים צוגעהערן צו פארקויפן מצות) 6(פלאץ פאר געז מצה אויווען 
 718-781-4080, אויך גרויסע האנטוכער אפצווישן די הענט, 22X48 ,100% cottonהאנטוכער  אכטונג שמשים!

 347-623-1687ארומצוגיין נאך געלט אין די וויליאמסבורגער בתי מדרשים יעדן חודש פאר א וויכטוגע ענין, געזוכט איינער 
  53rd St    845-774-9177 1254      9:45נ.מ. ביז  3:00אפען היינט פון  -געבליבן א מספר מצומצם  - סאטמאר מצות סענטער

 718-902-2121געזוכט א יונגערמאן צו ארבייטן אין א בעקערי אין וומס"ב, רופט: 
 917-584-5672מיר פארקויפן פלעסטיג באטלעך וואס איז שיין, שטארק און דורכזיכטוג, עטליכע סייזעס,  מאכט איר מאסט?

 347-858-3266, ביטע רופט: used 15 passenger vanגעזוכט צו קויפן א 
Safety Electric  -  ווערט פטור פון אלע אייער עלקטריקviolations  !718-807-8170צוזאמען מיטן חמץ 

  845-694-5200אויף אייער קרעדיט קארד ביללס,  רופט שוין:  80%-70%שפארט אייך 

ë"½ôîî -  לאזט מעס. 978-928-9525ס"פ, גרייט אראפצולייגן א גרעסערע סכום, רופט:  1800געזוכט צו קויפן א דירה, בערך 
ë"½ôîî - 1  :718-930-5601בעדרום דירות צו פארדינגען, פורנישד/נישט פורנישד, רופט  

ë"½ôîî -  347-864-7711 חדשים, טרופ/וואלאבאוט געיגנט, 2- 1בעדרום דירה צו פארדינגען אויף  4א  

ë"½ôîî  -   פון  ,בעדרום פורנישד דירה פאר א משפחה שמחה 3געזוכט אMay 31  ביזJun 23, 917-613-9931 ,גוט באצאלט  

 −½òêô- Luxurious home in best neighborhood. $1.1m cash. Call 845-729-8108 
½ñ−š½¬¼š -  אין  8מיר האבן הייזער עוועיל. פאר די אלע וואס זענען געווארן אפראווד פאר סעקשןSullivan County :845-262-0425, רופט 

îêñ¼½−¬òêô - 845-791-9748קעמפ, - עס איז נאך פארבליבן עטליכע שיינע באנגעלאוס אין נחלי אמונה, ספמ"ק, חדר, דעי 
−î¾êš -š−¼ñ öêîî½ -  50די לעצטע נייע באנגעלאו צו פארליעסן, דארף אראפלייגןK ל.מ. $347-203-3679, ערענסט אינטערעסירטע רופט 

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

 ל.מ. 718-907-5190און איר דארפט געלט פאר א קורצע זמן, רופט:  first mortgage, אדער א short saleאויב מאכט איר א 
Credit Repair - We Will Repair Your Credit That Will Give You a Credit Score Of 800, Call For Free Consultation 800-209-8530 

 s  -Zeatman Plumbing 917-202-3536 WE also have water filter   מיר נעמען אן אלע  פלאמבינג דזשאבס, אויפשטאפן סינק,   - פלאמבער
 לאזט קלארע מעס. 347-362-5008, רופט: potentialגעזוכט א מענעדזשער פאר א גראסערי אין וומס"ב, מיט גוטע 

Now buying Chase points. Best rates. Please call or text: 845.521.5837. Email: Info@SellMyMilesNow.com 
 917-868-7979וומס"ב פאר חודש ניסן, רופט: געזוכט א ארבייטער צו ארבייטן אין א היט סטאר אין 

EMT course in Bora Park starting Mar. 25 ends Jun. 18, register online www.bhemt.com or call 845-393-4EMT (4368) 

718-213-3005  - roofing - repairs - skylights - gutters - waterproofing - brickwork - 5 Boro Roofer 

 Credit Maven 347-359-5433ראונד טריפ טיקעטס קיין קאנאדא,  5עפענט א קרעדיט קארד און באקומט (בערך) 
1107-404-late hours, 718 -Washer , Dryer ,Fridge ,Stove, A/C  Same day  - Appliances RepairApplex   

Hamaspik is looking to hire a F/T male Service Coordinator to work in the Williamsburg office. 
Associates degree necessary, driver license a plus.  Email Resume to Shechter@Hamaspikkings.org 

 347-558-8238נג, מאכן ווענט וכד' רופט: יפסח קאך, לייגן טיילס, שעלוו  install’nהענדימאן עיוועל. צו 

• Tablecloth, • Garbage bags, 
• Challah bags • Food storage bags • Recess bags  

~ WE DELIVER ~    
 אלע אונזער פלעסטיקס זענען "כשר לפסח"  

Mann  718-486-8159 

 Plastic 
  World 

~ Willoughby Suites ~ 
Brand new high-end office space in prime location is now available. 

Big windows in every suite, bathroom, conference room, security, kitchen, elevator 
For more info please email to: infowilloughbysuites@gmail.com 

 

212-444-9955
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חברת מספקי מזון

  718-907-1950

 

יארצייטן


