
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 

   éëåãéùí     
ö³ìí −ëêö³ìí íñ×í −ëê 

 ä"åîñééåå ìàåîù íäøáà á"ñîåå é"ðùøòä íééç é"ð  ä"åî ìäåèù äùî ìàøùé  é"ðé"÷ 

ä"åî מרדכי לייב ווייסá"ñîåå é"ðיואלé"ð ä"åî שמעון לעדערמאן  é"ðô"á 

áøä ùèééã éìúôð é"÷ à"èéìù  ïåòîù é"ð  ä"åî ùèéååàáòì äùî á"ñîåå é"ð 

 ä"åîïèñà÷ óñåé á÷òé  é"ðô"á  ñçðô ïøäà é"ð  ä"åî øòâðéëåá àãåé íééç á"ñîåå é"ð 

 ä"åîøòâøòáãìàâ äùî  é"ðé"÷  ìàåé é"ð  ä"åî àãðàì ìàåîù ãåã  é"ðô"á 

 ä"åîõèøàååù ïäëä áàæ á"ñîåå é"ð áééì àãåé é"ð  ä"åî íåìá íééç äùî  é"ðéñðàî 

 ä"åîùàá äùî ìàøùé á"ñîåå é"ð äîìù é"ð  ä"åî ïàîøòä óìàåå ÷çöé á"ñîåå é"ð 

 ä"åîøòâðéæòìù áééì ïîìæ á"ñîåå é"ð óìàåå é"ð  ä"åî ïàîééð äùî éìà á"ñîåå é"ð 

 ä"åîéìà' ïàîééð äùî á"ñîåå é"ð ìøòá é"ð  ä"åî øòìà÷ íéøôà íäøáà  é"ðô"á 

 ä"åîïàîñåæ øéàî íééç á"ñîåå é"ð ìãðòî íçðî é"ð  ä"åî øòöèéôù ùåáééô á"ñîåå é"ð 

    èëàð êàåå      

 ä"åî óñåé ø"á ïøäà ñçðôïééèùøòôå÷ é"ð  ä"åî ç"åî úéááïøòôìàä ìà÷æçé ìåàù  é"ð18 Rutledge St 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå øæòéìà øåà65 ãøàååéòä  úéøçù8:00 

 ä"åî ìùéô íéøôà éëãøî ø"á ìàåé øæòìàøôåñ é"ð ïúçä"åîãòéøô ãåã íééçé"ðéúéáá , 225 Division #8-G 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù ÷éðôåæ íéëøáà8:00 

 ä"åî ìàåé ø"á äùî äîìùèðàîàéã é"ð  ïúçä"åîñééåå øëùùéé"ð, ìàæ ùåãé÷ àôàô íìåàá110 ïðòô 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù ì"ðä íìåàá8:00 

 ä"åî ìàåé ø"á òùåéøòâøòáöøòåå é"ðïúç  ä"åîïàîééð 'éìà é"ðéúéáá , 441 Wythe #1-L (bet. South 8/South 9) 

להגומלים חסד עמוהבטיח להכיר טובה  הערצמאן ז"לב"ר שמואל וצפורה  הר"ר אלחנן יוסףחל היארצייט של המשפיע המפורסם  היום  

 9:40בשעה  -בביהמ"ד קהלת יעקב פאפא  -  שליט"א ר' ישעי' אשר אנשיל ווייס הרה"גע"י  -  התרוממות הנפש שזוכין בליל הסדרשיעור  -היום  - אירגון שיעורי תורה  

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

ì½õ èê¬½ò−ð 

ö½−ò ê"−  
î"¼¾³ 

Apr. 19 ’½ôñ 
'16  

#12-176 

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  



 

 −ëþóíþëê ë” þñêõþ  −îòèò¼ñ ,ö¼è−ðò¼ ð"ëê ñ"®ï ñêí¬−èêí ½−þ - ð"®š³  
 −ëþë−−ñ ’−þê  ö−ðêþ ð"ëê ñ"®ï þ¼š®êþ - î"®š³  

−ëþ öôñï íôñ¾ ë”þ š−ï−−ê šì®− )ëê ñ"®ï ±−¾õ−ñ (êòïîõ” ê¾þêîî ð - ìô” ³"î¾ ½ íôñ¾ ³ðôì - ¬"®š³  
 −ëþíôñ¾ ë” þšì®− ) öêñ¾−ô¼þõô ñ"®ï (¾−ñêš -  öêñ¾−ô¼þõô ô"þ ð×ò -  ì"×þ³  
 −ëþþ−êô óíþëê ë” þí¾ô  êšêþš ±"ôîð ñ"®ï þ¼ë−−þè - ê"ôþ³   
 −ëþ ó−−ì šì®−ë” þ¾−ë−−ñ íðîí− ’−þê  ê¾−−þ ð"ëê ñ"®ï ö−−¬¾þ¼ñêîî - ë"ôþ³  
 −ëþí¾ô ëš¼− ë”þ ’−¼¾−  ñ"®ï ±þêîî¾ −ñêþš −"íš ð"ëê -  ñ"¬−− ,èê¾ ê"þ ð−ôñ³ - ì"½þ³  

 −ëþí¾ô  ¹þêð½ëñêš ±"ôîð ñ"®ï è−ò¼š −îñí -  èê¾ ê"þ ð−ôñ³ - ð"¼þ³  
 --------   

 −ëþíðîí−  ¬½¼õêðîëô ñ"®ï ¾¬−îîêš¾þ¼í - ð"¾³  
 −ëþ¹½î− öòìñê ë” þñêîô¾  è"ë½ôîî þ−ô ð"ôí−ëë ëþ ñ"®ï öêô®þ¼í - ¬"½¾³  

 öèþêô μêîî¬−ô-  ë"−ö½−ò  
 −ëþ’−þê ë−−ñ ë” þíðîí−  êòðêþêí ,š®îñ½ ,−ñîîêš ð"ëê ñ"®ï -  ë"õ³  
 −ëþíðîí− ë” þ¹½î−  ±−−ð ð"ëê ñ"®ï þ¼ññ−ô -   èêþõô ñ"þíô ¼ïèô -  þñ−ô íðîí− ’þ ³"î¾ ½"ìô - ê"−š³  
 −ëþ¾ñþ−ô ðîð ë” þ−ñ³õò ¾þ−í  ñ"®ï ñšò¼þõ - ìô” öëþš −þ−−¾/íð¼í öëþš ½ - ë"×š³  
 −ëþ þï¼−ñêöêôõ−ñ þ"ë ë−−ñ íðîí−  ñ"®ï -  −ðêþë ï−îñší −ô×ìô -  ³îþîê ñ¬ ½"ìô - ê"ôš³  
 −ëþñðò¼ô óìòô ë” þ öôñï ó−þõê) ðêþëë ô"ô ñ"®ï þ¼îîêšñêï (þ¼îîêš−ñ - î"òš³ 

 −ëþšì®−  èþîëôêíë ï−îñší −ô×ìôî ,¬þêîî ð"ëê ñ"®ï - ì"òš³  
 −ëþ¾þ−í −ë®  ö−ñëîñ ±"ôîð ñ"®ï - ìô” −ë®í öîþš ½ - ê"®š³  
 −ëþêò−ôñï íôñ¾ ë” þ¹½î−  ëîš¾êþô ñ"®ï -  ë"−þ³  
 −ëþþï¼ñê  êòðêþîí ±"ôîð ñ"®ï êþ−õ¾ - ë"−þ³  
 −ëþðò−š½−ï −×ðþô ë” þí¾ô ñêî−  ê−þ¬½ ð"ëêþ ñ"®ï êðòêñ (êòîñè) - î"¬þ³  
 −ëþñêîô¾ ñ−¾¼í ë”þ óñî¾ô ê−½îï ) ±−îîêñ−þšô ñ"®ï (ëîšò−¾ï -  š½−þ¬ô ð−èôí ö³ì -  ë"×þ³  

 −ëþêñõ öë íðîí− ë” þþï¼−ñê ê ³−ë −ñëîšôô ñ"®ï (±¼î− êñõ) îõêõ - ñ -  ó−¼¾îõ þë¾ ½"ìô - è"ñþ³  
 −ëþñðò¼ô óìòô ë”þ ñêîô¾  ¼í¬¼þ ð"ëê ñ"®ï öí¼¾ -  óìòô −þëð/ó−³õ ³ìòô ½"ìô - ë"ôþ³  

 −ëþšì®− óíþëê ë” þ ñêõþ êòëîš ±"ôîð ñ"®ï ±−¾õ−ñ - î"ôþ³  
 −ëþ’−×þë ë” þ¹½î− í¾ô  ñ¼íîê ð"ëê ñ"®ï ó−îëñ¬−−¬ (ñ"¬−− öë) - ï"¼þ³  
 −ëþμîþë ë” þ ¹ñêîî ¼¬ò) öê−¬¾−õ ±"ôîð ñ"®ï þ¼ë¼−ñ −îñí (èþîë¾¼þõ ð"ëêþ - õ"þ³  
 −ëþóîìò ó−−ì ë” þí¾ô ) š½−®¾êô ð"ëê ñ"®ï óê¬¾þëñí (ëîòê¾š -  ì"ðí ð×ò - ê"õþ³  
 −ëþö³òîí− ö−ô−òë ë” þí¾ô ’−þê  ±"ôîð ñ"®ï ±"× öí×í ¾−ñ¼½ -  ö³òîí− ¾õò ½"ìô - ð"®þ³  

 --------   
 −ëþ’−ëî¬ ë” þóíþëê  ëî¾−ðò¼¾ô ñ"®ï ±−îîþîí -  ±−¾õêþô ò"þ ð×ò - ê"¾³  
 −ëþþ−êô ë”þ ¼¾¬þ¼ë ëîð þ×¾− ) ðòêñîî−ñšô ñ"®ï þ¼õ−−ñ (þêô¬ê½ -  êòþîëðòô ô"þ ð×ò - ê"¾³  

 −ëþñ−¾òê þ¾ê ë” þþ−êô  þêîîèòîêô ñ"®ï ðñêîîò−þè -  þ¾ê í¬ô ½"ìô - è"¾³  
 −ëþðîð öî¾ô¾ ë” þó−−ì óíþëê  ñ"®ï ½îšò−õ -  öî¾ô¾ ³þêõ³ ½"ìô - ê"½¾³ 

å øòèòå  èê¬½ò−ð è−òîï ∞48-∞71      μêîî¬−ô è−òîï ∞47-∞65     èê¬¾þ¼òêð è−òîï ∞56-∞72  

בלעטער איבערן גאנצן  30ביילאגע פון א ספעציעלע גאר אינפארמאטיווע  -מודעה משמחת 
השתלשלות פונעם נייעם אידישן ישוב אין גרינוויל זשערסי סיטי בייגעלייגט מיט אינטערעסאנטע 

אינטערוויוס אין קאלערפולע בילדער צו געפינען אין די געשעפטן אין ספעציעלע פסח ביילאגע פון 
 דעם טריביון אויסגאבע.

ע זיין אז עס וועט אי"ה זיין מינינים מנחה במשך די טעג פון חול המועד אין אויך ווילן די עסקנים מודי
 2גאס, אין די נייע אידישע געגענט אין גרינוויל זשערסי סיטי אנגעהויבן פון  MLKבית המדרש אויף 

 נאכמיטאג א יעדע שעה.

מיר האבן אריינבאקומען א נייע שיפמענט פון זייער 
 designer men’s shoeבאקוועמע 

Royal Family Shoes  
847 Bedford Ave. (this location only) 

  !!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 'היינט'פסח דעדליין איז ביז  - 718-522-2255רופט 

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  

   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 

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

 $718-594-7509 לשבוע. 75כולל אברכים לפנצ"ה ללימוד הל' פסח מקבל עוד מספר מצומצום אברכים מציונים, 
  845-570-2905נ.מ.) רופט  $5:00 א נאמען, (ביז י"ג ניסן 30 - ערפארונג שפרעכט אפ עין הרע א.ד.ג. "מיט בליי" וואונדערליכע תוצאות  א פרוי אין ירושלים מיט אסאך

 באלייכט אייער שטוב מיט די 'לאמיר דערציילן' העפטן
 Myrtle Ave .-718-855-6900 654 בית הבתיםאג. דוב זיידה מיר פיקן אויף תפילין און מזוזות בודק צו זיין און ברענגן צוריק בעז"ה אינעם זעלבן ט

  718-734-7955, רופט שוין תורת הביתקיינער וויל נישט פארפאסען די גאר וויכטיגע און אונטערעסאנטע שיעורים פון  חתנים!

  fingerprintedענדערש אויב שוין  718-635-3300יעריגער בחור אין די זומער אין א ישיבה נעבן שאפראן קאלאני  15מיט א  shadowגעזוכט א יונגערמאן צו זיין א 

  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  - אלע ערליי שס'ן טור שו"ע מחזורים מצה טאשן בר מצוה מתנות אפיקומן גאר ביליגע פרייזן -  כל בו ספרים
 347-715-0273ווער עס איז וויליג אוועקצוגעבן פוינטס לשם מצוה זאל ביטע רופן 

 718-387-2650 פאר הספרים - עוז והדר, טור שו"ע צורת הדף, הבהיר, רמב"ם, משניות, בעסטע פרייזן   - לכבוד פסח

 347-380-3243/  845-774-9177 ] רופט פארן קומען[ Middlton 66אלע סארט מהודר'דיגע מצות, אויך אחר פורים צום סדר,  -  סאטמאר מצה סענטער
צו קומען צו  (פון נורסערי ביז כתה ד')היימישע קעמפ אין די מאונטענס זוכט עקספיריענס מלמדים 

  347-762-4058לייסענס קענט איר באקומען א באנג. אין קעמפ.  CDLפארן טעגליך. אויב האט איר 

íð−ëê ³ë¾í  - 718-640-4270רופט  .געטראפן א סכום געלט 

ë"½ôîî -   פאר פסחבעדרום דירה  1צו פארדינגען א ,Juliana  ,917-586-4186געגנט 
ë"½ôîî -  347-461-7867, ספענסער געיגנט. פאר גאנץ פסחבעדרום דירה צו פארדינגען  3א גרויסע  

ë"½ôîî -  347-585-4567, רופט ערשטע טעג פסחבעדרום דירה פאר די  1צו פארדינגען א 

ë"½ôîî - !זוכט איר צו דינגען/פארדינגען אפיס ספעיס?  - אפיסעסCall your #1 office Broker ARG 718-852-8981 
ë"½ôîî -  2  יאר ליעס, דארף אריינלייגן בערך  4בעדרום דירה צו פארדינגען פארK35 אימעל צו ,$info@topqualitymanagement.com 
ë"½ôîî -  202עקס.  718-506-9883ס"פ בעסמענט.  1200פיס'יגע דאך. מעגליך מיט  12מינוט פון וומס"ב,  10ס"פ קאמערשל ספעיס,  1200צו פארדינגען 

   אבותינו
להצלת בתי חיים באירופה:

1470-640-718 
 −ëþí¾ô  þ"ëöôìò  −ðòîþ−èô ñ"®ï -  ö"ëôþí - ’ñ ê"í  
 −ëþñê−þï¼ öþíê ë (öêôè−ñ¼ï)” þó−−ì  (í"ñ¾í ð"−ëë) ô"ðõõ ±"ôîð ñ"®ï ö¼ï−îíñ−ô - ï"¼¾  
 −ëþ’−¼¾− ë”þ  óíþëê−îñí  ô"ðõõ ,êšêþš ,êòï−îõ ð"ëê ñ"®ï ±−îîþîí -  ’ší í"ñ¾í - ®"¾  
 −ëþ óíþëê ñêîô¾  êðþî−õ ±"ôîð ñ"®ï öêôñ¼í -  ëš¼− ³îë¾í ñ¾ îëþ - î"ò³  
 −ëþþ−êô ë” þ±è ó−š−ñê  š½êñ ð"ëê ñ"®ï (óíî¾í öëê) -  ê"ôþí ³ìõ¾ôô - ì"®³  
 −ëþ’−³³ô ë” þñ−îîòêï ñêîô¾  −îî¬êñïô ñ"®ï öí×í -  ë"š³  
 −ëþë−−ñ  þëîòêí −ô×ìô ñ"®ï ïòêè -  ðîð ìô® ³ìõ¾ôô - î"ñš³  
 −ëþöî¾þè ë” þñêþ¾−  −ðîþëë ô"ô ñ"®ï -  ñêþ¾−ô óðê í×ñí ½"ìô - ï"ôš³  
 −ëþíðîí− ë” þëš¼−  (êšêþêô) ½ò¼š¼ô ð"ëê ñ"®ï îòð−ñî¬ -  ó−õî® íð¾ ½"ìô - ð"½š³  

þ−ë íðîí− ëš¼−  ¾−îê ñ"®ï - ð±"ôî èêþõë  -  −"ëîò ðîôñ³ - î"½š³  
 −ëþóòîë íìô¾ ë” þ−ë®  ö−−¬¾þ¼ñêîî ð"ëê ñ"®ï ¬þîõêõêþ öí×í - îð−ì ½"ìô ±"ë¾þ ³î×ñí −¾ -  î"¼š³  

íéðîæ 
þì¾í ³îñ¼4:58
íôìí ±ò6:10

¾"þš öôï ¹î½8:56
ê"þè9:32
íñõ³ öôï ¹î½10:16
ê"þè10:40

³î®ì12:55
íñîðè íìòô1:35
íò¬š íìòô5:34

í¼−š¾7:40
³"þ8:52

 ìàøùé úøåáç àúééøåàå  

/àî÷ àáá ïéùåãé÷ 

 לז: סז: עו:עט. עט:

  : • : • :   יארצייטן     : • : • :

  PM11רופט ביז  חברת מספקי מזון

  718-907-1950 



ë"½ôîî -  718-935-9784בעדרום פורנישד דירה, רופט:  3צו פארדינגן א  

ë"½ôîî -  845-263-0259דעסקס,  6רום אפיס מיט א פארטש, ברענד ניי קאנדישען, פלאץ פאר  2צו פארדינגען א 
ë"½ôîî -  718-938-3899, בעדפארד/מורטל. רופט: יאר 1פאר ביז בעדרום דירה  2צו פארדינגען א 
ë"½ôîî -  :347-203-6324קליינע אפיס צו פארדינגען, פלאשינג/טרופ געיגנט. רופט 

ë"½ôîî - Brand new 1 bedroom furnished apt. for rent. Call: 718-522-7099 
ë"½ôîî -  בעדרום פורנידש אפארטמענט אין אלט ווס"ב, אנגעהויבן  3צו פארדינגען א הערליכעMay 1  ל.מ. 718-388-7904רופט 
ë"½ôîî -  347-978-3195אין דירה צו פארדינגען  פאר א יאר. רופט: -בעדרום וואלק 2א גרויסע 

 −½òêô- 3 bdrm apt for rent – Includes spacious kitchen, Dining room, 3 bdrms, 2 full bths, porch. 845-517-4732 
 −½òêô-  845-274-2379בעדרום דירה צו פארדינגען אין בעסטן געגענט, רופט  4א גרויסע 

 −½òêô- Hottest Updates on Home & Condos - Be the first to know the newest Monsey listing & list your home with us first. 845-262-1786 
¾ïð−þðêîî  -  ,917-653-6010באנגעלוס, שיינע שול און סווימינג פול,  20הערליכע באנגאלאו קאלאני צו פארקויפן 

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

Woodridge -  6,000 s.f. warehouse space available for rent. For more info, please call 845.517.4732

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

 Community Consulting 517 Flushing 718-522-0200 היינט ביי 8יא יא! איך ערלעדיג בעזהשי"ת  מיין סעקשאן 

EMT and EMT refresher courses and CPR courses. Register online www.bhemt.com or call 718-710-4886 / 845-393-4EMT(4368) 

Hertz Vouchers,  Rent a car חול המועד /יו"ט,    for $50 a day,  $265 7 Days, Age 25+ (718) 571-9003 

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

Now buying Chase and Amex points. Call: 845.517.1233. Email: Info@SellMyMilesNow.com 

 Midtown Camera די גרעסטע אויסוואהל פין דיזשעטעל ריקארדערס , סענסע קליפס, זייגערס, קוקערס - אכטונג קינדער  - אפיקומן
LAWYER   Accidents, Slip & Fall Injury, Medical Malpractice & More. Howard Kagan, ESQ. 718.258.8080   מיר רעדן אידיש 

 917-828-5206פאר גוטע פרייזן, רופט  Brand Name Carriagesמיר פארקויפן אלע 

1107-404-late hours, 718 -Washer , Dryer ,Fridge ,Stove, A/C  Same day  - Appliances RepairApplex   

 347-433-8594עס ווערט געזוכט א פלאמבער פאר א חסידישע קעמפ רופט לאזט א קלארע מעסידש 
 347-410-6645א שעה בעסער מיט דרייווער'ס לייסענס רופט  $18-15$וואך פון געזוכט א ארבייטער פאר די 

MH Appliances Repair - Fridge - Stove -Washer – Dryer – Microwave convection. Call 347-930-8021 

 347-410-6645: דיסקאונט. רופט 10%פאר  Hatzlucha Baby Furnitureביי  gift certificate$ 1000צו פארקויפן א 



   הגדה של פסח עטרת אפריםהופיע!!!
 מאת הגה"צ ממאקאווע זצ"ל

 אוצר בלום מרגליות ופנינים בהלכה, אגדה וחסידות
917-968-4526קחו ברכה לתוך בתיכם, להשיג בחניות הספרים או בטעל. 

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

  River Terrace 31 Division Ave  אין די זאל פון
  

 .מיט ספעציעלע פרייזן דערצו, ווי לאנג איר ווילט ליעיוועט 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

די גרעסטע/בעסטע אויסוואהל פון מהודר'דיגע  !וויין טעיסטינג-יין המשומר 
  8:00פון  ,מיטוואך נאכט ,דינסטאג - היימישע וויינען/מאסט

 אויך צו באקומען ביי די שמשים-  בעדפארד 549אין ווייטצען ביהמ"ד 

  בגמ"ח יוסף שלמה) (לשעבר זכרון לאה להשאלת גמרותגמ"ח       זכרון צבי ובריינדילגמ"ח קאר סיעטס 
  לע"נ האשה החשובה מרת לאה ב"ר ישראל וועבער ע"ה                           בריינדיל ב"ר יחיאל ע"ה –לע"נ צבי ב"ר זאב דוב ע"ה                

 95 Division Ave.    718-384-4622  ש'ער ביהמ"ד)ע(אונטער דיער  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  מאל פאר יו"ט לעצטע -וועלן אי"ה זיין אפען 'מארגן מיטוואך' מיר 
 אווענט 8:00ביז  7:00פון 

הננו להודיע שנתפנו כמה מקומות בכולל אברכים שבמסגרת ישיבה גדולה בתשלום  - מודעה משמחת
לימוד  -הלימודים: מס' גיטין, בבוקר  - יסודר ע"י הישיבה. -דקות  10מוויליאמסבורג בערך נסיעה  - יפה.

 כל הקודם זכה! -  718.989.9257לשלוח השם וטל. בפעקס:  - גפ"ת, והלכה. -העיון, בצהריים 

  ביהמ"ד
  בבית רבינו הק' זי"ע

 בעדפארד 500

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

 דינסטאג נאכמיטאג ווערט אלעס אוועקגעטראגן. 'היינט'

 


