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 ä"åî ìàåé ø"áá÷òé ìò÷éá é"ð  ïúçä"åîïòæàø øéàî é"ð ,îäéáá ù" ãðàìéååì÷.ãòá 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù ì"ðä8:00 

 ä"åî íäøáà ø"áìàéçé ïééì÷ é"ð  ïúçä"åîùèéååàéåð àáé÷ò ìàåîùé"ðéúéáá , 134 South 9 #5-B 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäåøòôåä øàåôîä  úéøçù6:50 

 ä"åîבנציון הלוי  ø"á'éòùé קרויס é"ð ïúç  ä"åîïééèùãìàâ ùøòä äùî é"ð ,ñééãàøàô ãøàôãòá íìåàá 

  זללה"ה הערצמאן וצפורה ב"ר שמואל אלחנן יוסףלקראת היארצייט של מורינו הר"ר 
  הבית, ועוד.וומס"ב, ומח"ס בית נאמן, גדלות האדם, מוסר השכל, חינוך -רב דביהמ"ד מיר

  יתקיים אי"ה היום בלילה סיום משניות וסעודת מצוה 
 9:00בשעה  מארסי 260 ניימארק בביהמ"ד

  ו ע"י לימוד משניות, צדקה וכדו'. ורבים ראו נפלאות בזההבטיח בצוואתו שיכיר טובה לכל אלו שיגמלו חסד עמ
 718-852-3835, להדפסת ספריו 718-388-9849: יפנה אצל לקבל ללמוד משניות לשנה הבאההרוצה  – נ.ב. 

 

 347-452-7302  , להשיג אפלעקאציעעד אסרו חג פסח אנטריאל סניף ב' מגיל י"ט ולמעלההרשמה לישבת סאטמאר מזמן 

  ביהמ"ד
  בבית רבינו הק' זי"ע

 בעדפארד 500

וועלן  שירעםס, מעילס וכדו')אלע געבליבענע חפצים פון א גאנץ יאר (
  זיין אויסגעלייגט אין האלל ביים אריינגאנג פון ביהמ"ד.

 מארגן דינסטאג נאכמיטאג ווערט אלעס אוועקגעטראגן.
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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  
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• Tablecloth, • Garbage bags, 
• Challah bags • Food storage bags • Recess bags 

~ New exclusive size perfect for מאסט   & מצות~     
~ HEAVY DUTY HI-CLARITY ~ WE DELIVER ~    

 אלע אונזער פלעסטיקס זענען "כשר לפסח"  
 ספעציעלע הנחה פאר בני תורה

Mann:  718-702-4306 

 Plastic 
  World 

  !!ווארימע נייעס לכבוד ערב פסח!
  מיט גאר א רייכע אויסוואהל פון די בארימטע נאכטמאהל מיט גרויס פרייד מעלדן מיר אז דאס יאר וועלן מיר צושטעלן גאר געשמאקע

  River Terrace 31 Division Ave  אין די זאל פון
  

 .מיט ספעציעלע פרייזן דערצו, ליע ווי לאנג איר ווילטיוועט זיך קענען אריינזעצן מיט די גאנצע פאמען ווי מ ,וועט זיין פלאץ כיד המלך אן א פרעשורעס 
  718-782-7272פאר מער אינפארמאציע רופט:   - 10:00ביז  5:00אפען טעגליך פון  - אזוי ווי אלע יארן

   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 
  646-881-3744שעה, גוט באצאלט,  3עס ווערט געזוכט נאר עקספיריענס רעדלערס און וועלגערערס פאר ערב פסח 

  347-564-9379רופט  .6:00ביז  4:00קליינע כיתה זוכט א שיבער פאר ערב פסח פון בערך 

  845-570-2905נ.מ.) רופט  $5:00 א נאמען, (ביז י"ג ניסן 30 - "מיט בליי" וואונדערליכע תוצאות א פרוי אין ירושלים מיט אסאך ערפארונג שפרעכט אפ עין הרע א.ד.ג. 

  917-612-3087אוועקצוגעבן א ברענד ניי סעט טור און שולחן ערוך (אלטע דריק). רופט: 

 .1.1.8 718-480-5555פאר א געזונטן און פרייליכן יום טוב פסח, הערט די פראקטישע אנווייזונגען אויסגעארבעט כהלכה. 
 718.633.9711גוטע צייטליכע באצאלונג. פעקסט  ז מלמד געזוכט אין ב"פ אויפן קומענדיגע יאר. מיט-כתות ו 
  718-734-7955, רופט שוין תורת הביתקיינער וויל נישט פארפאסען די גאר וויכטיגע און אונטערעסאנטע שיעורים פון  חתנים!

 ענסל.מ. מיט אייער עקספירי 347-915-4403א חסידישע יונגעל קעמפ זוכט א סגן ראש המדריכים פארן זומער, רופט 
  917-623-0486 -וכל הקודם זכה  - ספעציעל קלאר אן קיין זאץ צו באקומען ביי אלע מקוה אידן  - ראזענבערג'ס היימישע מאסט

 347-675-2966מיר דעליווערן  - לע ערליי שס'ן טור שו"ע מחזורים מצה טאשן בר מצוה מתנות אפיקומן גאר ביליגע פרייזןא -  כל בו ספרים
 347-512-7130אין זייער גוטע קאנדישען, רופט  dark brown bedroom armoireצו פארקויפן א 
  fingerprintedענדערש אויב שוין  718-635-3300יעריגער בחור אין די זומער אין א ישיבה נעבן שאפראן קאלאני  15מיט א  shadowגעזוכט א יונגערמאן צו זיין א 

Locksmith  -  ,מיר אינסטאלירן און פארעכטען: שבת שלעסערMail box locks, deadbolts  5608-520-347, א.ד.ג., רופט: נ. סאנדעל 
  917-217-0334דרייער, זאל ביטע רופן  /ווער ס'האט אוועקצוגעבן א סטעקעבעל וואשער

íð−ëê ³ë¾í  -  פארלוירן פרייטאג א דיימאנדheart  :347-831-1147קייטל, ביטע רופט 
íð−ëê ³ë¾í  -  געטראפן אMP3 Sansa  פאריגע וואך דאנערשטאג פארינט פוןLevy’s  718-344-8910. (קאר. דריגס)אויף דיוויזשאן 

מינוט פון  15צו פארדינגען אדער פארקויפן א גרויסע בילדינג געאייגנט פאר ישיבה, סקול וכדו', 
  mosheg.millicent@gmail.comוומס"ב, גרייט שוין אריינצומופן. אימעיל צו: 

 202עקס.  718-506-9883בעסמענט. ס"פ  1200פיס'יגע דאך. מעגליך מיט  12מינוט פון וומס"ב,  10ס"פ קאמערשל ספעיס,  1200צו פארדינגען 
íð−ëê ³ë¾í  -  געטראפן א סכום געלט איןApple Bank  347-860-5982אויף לי עוועניו, רופט 

ë"½ôîî -  347-486-1440 .קליימער געגנט/, בעדפארדאויף גאנץ פסחבעדרום דירה  1צו פארדינגען  

ë"½ôîî -  917-635-2620, רופט גאנץ פסחבעדרום דירה איז עועיליבעל פאר  2א 
ë"½ôîî - Brand new 1 bedroom furnished apt. for rent. Call: 718-522-7099  
ë"½ôîî -  ל.מ. 718-618-0233'טע שטאק אן עלעוועיטער, גרויסע פארטש, 4 צימער אן פענסטער), 1(בעדרום דירה  3צו פארדינגען א 
ë"½ôîî -  ל.מ 718-344-0603רופט:  (דארף האבן א פלאן אויף נאכדעם)א דירה צו פארדינגען פאר ביז ר"ח תמוז 
ë"½ôîî -  2  יאר ליעס, דארף אריינלייגן בערך  4בעדרום דירה צו פארדינגען פארK35 אימעל צו ,$info@topqualitymanagement.com 
ë"½ôîî -   בעדרום  1א הערליכע לעכטיגע נייעwalk-in  ,917-226-6369פורנישד דירה צו פארדינגען 
ë"½ôîî -  929-214-9083בעדרום דירה, רופט  2צו פארדינגען א 
ë"½ôîî -  347-946-5552בעדרום פורנישד בעיסמענט צו פארדינגען אויף פסח. רופט:  1שיינע 
ë"½ôîî - Beautiful Brand new, Fully furnished 1 Bedroom Apts for rent, Ready to move in. Please 

call Artex Mgmt, 347-436-7576 - For pictures and more details email to apts@artexmanagement.com
 −−òë"½ôîî  -    :718-662-8164א שיינע בעיסמענט דירה צו פארדינגען. רופט 

Off market discounted investment properties in Jersey City Call 718-285-8377 
 −½òêô- 3 bdrm apt for rent – Includes spacious kitchen, Dining room, 3 bdrms, 2 full bths, porch. 845-517-4732 
 −½òêô-  בעדרום  5צו פארדינגען א שיינעup & down :לאזט מעס. 347-560-8043. רופט 
 −½òêô-  צו פארקויפן א הערליכעtown house  אין בעסטן געיגנט. נעבןMaple .3600 פ. מיט ליגעל אפט. + ס"cellar :718-599-7700. רופט 

.½ èþîë½ñêõ -  845-405-6164רופט: . אדער צו פארדינגען די סטאר-סטאר צו פארקויפן קאמירשעל בילדונג מיט א 

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

 לאזט מעסידש 718-907-5190און איר דארפט געלט פאר א קורצע זמן, רופט:  first mortgage, אדער א short saleאויב מאכט איר א 
EMT and EMT refresher courses and CPR courses. Register online www.bhemt.com or call 718-710-4886 / 845-393-4EMT(4368) 

 Trumpets, Clarinets -Reeds-, Flutes , Harmonica, Recorder, all accessories Midtown Camera קויפט יעצט
 347-410-6645 .בעסער מיט דרייווער'ס לייסענס ,א שעה $18- 15$געזוכט א ארבייטער פאר די וואך פון 

 2.99$קאפי  מיטספעשעל סענדוויטש   - יי אונז סענדוויטשעסאיר קענט שוין באקומען ב !געשמאקע נייעס!!!! Lee Ave 188 עונג בעקערי
1107-404-late hours, 718 -,Stove, A/C  Same day Washer , Dryer ,Fridge  - Appliances RepairApplex   

די פסח שעלוו'ס זענען פולקאם גרייט פאר אייער באקוועמליכקייט.
 הנחה לכבוד יו"ט. 13%ספעציעלע 

No minimum, No Coupons needed, you are all welcome!!

Shimon’s Pharmacy  
115 Lee Ave. 
718-384-0234  

  !!באלב .wt 60איז לעכטיגער פון .Wow  9 wt!! -  און שפארט לעקטער  LED Bulbsבאלייכט אייער יו"ט מיט הערליכע 
We change bulbs for spotlights- fluorescent –chandeliers- E. T.C . 

10% off  ביז פסחrestriction apply - : דינסטאג מארגןפסח דעדליין איז ביז  - 718-522-2255רופט 

EZ Shopping - 600אין נייטרא אדער אין קאשוי, עס וועט זיין  8קען יעצט אפלייען פאר סעקשן ען מ 
 20$געווינערס וואס גייען ארויפגיין אויף א וועיטינג ליסט, מיר קענען אפלייען פאר אייך פאר בלויז 

 845-248-9626רופט  - פון די גאנצע משפחה SOCIAL SECURITYאון  DOBמיר דארפן די 
 


