
   åøòèòå      μêîî¬−ô è−òîï ∞50-∞54     èê¬¾þ¼òêð öè¼þ μ−ñè¼ô ∞56 -∞67    èê¬−−þõ è−òîï ∞54-∞69  

   éëåãéùí     
  )בהרב שמעון( וומס"ב שליט"א ãåãïééèùøòáìéæ àãåé  הרב נ"י äîìù )הרב משה (מנהל)ב( וומס"ב שליט"א ïàîãòéøô àôéì הרב 

  ב"ר אפרים צבי)( ב"פ שליט"א ïãøàâ ïîìæ äîìùהרב  נ"י äùî )אברהםב"ר ( וומס"בנ"י  ïàîôéå÷ íåìùמו"ה 
  )הערשלב"ר ( וומס"בנ"י  øòìôôàð÷ áééì íééçמו"ה  נ"י ùøòä éåì )בנציוןב"ר ( וומס"בנ"י  ãðééøô ìàåé ïéîéðáמו"ה 
  )פייווישב"ר ( וומס"בנ"י  ùøéäãìàâ á÷òéמו"ה  נ"י à÷öøéä éìúôð )גרשוןב"ר ( וומס"בנ"י  ñééåå ùåáééìמו"ה 
  )שלוםב"ר ( וומס"בנ"י  ïàîøòáòåå ïøäàמו"ה  נ"י éáö øæòìà )הרב ברוך יודאב( וומס"בנ"י  øòìöéðù 'éøà äùîמו"ה 
  )משהב"ר ( ב"פנ"י  øòèàèùðòèëéì øæòéìà á÷òéמו"ה  נ"י êìîéìà )דוד משהב"ר ( ב"פנ"י  øòìôîò÷ ìøòáמו"ה 
  )נתןב"ר ( מאנסינ"י  ùèéååà÷ùøòä øæòéìàמו"ה  נ"י ìàåîù )מנחם מענדלב"ר ( ב"פנ"י  ÷ïééèùðéáåø ïîìמו"ה 
  )אלי'ב"ר ( ב"פנ"י  ïééèù ÷çöéמו"ה  נ"י áåã øëùé )מרדכי אהרןב"ר ( ב"פנ"י  øòáòåå íåìùמו"ה 
  )משה שמואלב"ר ( ב"פנ"י  ùà÷øàô ïøäàמו"ה  נ"י ìàøùé )אביגדורב"ר ( ב"פנ"י  ãòéøô á÷òéמו"ה 
  )הרב חייםב( פלעטבוששליט"א  íàèùøáìä íìåùî הרב  נ"י ïøäà ìàåîù )הרב משה יעקבב( ב"פ שליט"א óøàù ìà÷æçé הרב

  )ברוךב"ר ( ב"פנ"י  øòìãðòä íäøáàמו"ה  נ"י éáö çð )יודלב"ר ( ב"פנ"י  ïéøâ ìãðòî éëãøîמו"ה 
  )חיים הערשב"ר ( ב"פנ"י  ïééèùðéøâ àãåé äùîמו"ה  נ"י âéìòæ øùà )יצחקב"ר ( מאנסינ"י  âééååöðéøâ éëãøîמו"ה 
  )אשר לעמילב"ר ( יוניאן סיטינ"י  øòáìéæ òùåéמו"ה  נ"י äùî óñåé )דודב"ר ( מאנסינ"י  ïàîáìòâ ïîìæ äîìùמו"ה 
  )אברהם לייבב"ר ( ק"ינ"י  êàøá ÷çöéמו"ה  נ"י àôéì  )שלום יוסףב"ר ( ק"ינ"י áòéìèàâ íåçð øãðòñ מו"ה 
  )אברהם הערץב"ר ( ק"ינ"י  ùèéååà÷ùøòä á÷òé íééçמו"ה  נ"י ìàåé  )שמואל דודב"ר ( ק"ינ"י  øòâðéëåá ïéîéðá ïúðåéמו"ה 
  )יצחק דניאלב"ר ( וומס"בנ"י  ìàéøåà äùîàøá'â מו"ה  נ"י éøà ìàøùé' )משהב"ר ( ק"ינ"י  àðàã íäøáà íéîçøמו"ה 
  )בערלב"ר ( ק"ינ"י  èåäðéøâ øæòéìà ïøäàמו"ה  נ"י àùåæ )סענדרב"ר ( ק"ינ"י  øòééøá ïøäà äùîמו"ה 

    íåéä úéøá      

ä"åî  íåçðá ìøòá áøäøòñàøèù é"ð  ïúçà"èéìù ïøòèù õøéä íåìù áøä  íéìäòö  úéøçù9:15  

    èëàð êàåå      

 ä"åî 'éøà íééç ãåã ø"á ùååééôùøéäãìàâ é"ð ä"åî ç"åî úéááïäà÷ øùà ìàåé  é"ð40 Rodney 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå ïàéàá260 éñøàî  úéøçù8:15 

 ä"åî øòá á÷òéá òùåé áøäøòùéô é"ð  ç"åî úéáá à"èéìù õðàùàì ã"áà ö"äâä108 Wallabout 
 åúøçîì î"éøáäåõðàùàì ã"îäéáá 

מנחם בנימין פון הגה"ק איש מופת מוה"ר  יארצייטגעפאלט די  -אסרו חג  - היינט מיטוואך שמיני
זיין ציון געפינט זיך אין וואשינגטאן  וואלברומער רבי,- צאנזזצ"ל  ראטענבערג- בנציון האלבערשטאם

 סעמעטערי, ניו זשערסי, (נעבן סאטמאר, באבוב) פולע אידן זענען שוין געהאלפן געווארן אויף זיין ציון אין טאג פון די יארצייט.
בראשות הרב יונה לאנדא שליט"א  -נאכמיטאג פון לי קאר. ראסס  5:00א שיירא וועט ארויספארן 

  917-656-1994פאר אינפא. רופט: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

הבאס הנ"ל וועט זיך אויך אפשטעלן ביי די קבר פון הרה"ח ר' בנימין (ב"ר אליעזר) הייטלער ע"ה  משב"ק אצל כ"ק 
 היות שלא הניח אחריו זש"ק נא להדליק נר וללמוד משניות לע"נ -אדמו"ר מסקולען זי"ע 

#13-152 

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  

 μêîî¬−ô- ê½èì îþ 
ö½−ò è"×   ’½ô 19 .Apr  

     ï"¼¾³              17'  

íéðîæ 
þì¾í ³îñ¼5:59
íôìí ±ò6:11

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



 צווייטע אסיפה איבער די נייע געגנטאונזער  - 845-372-6560  דערמאנונג! -יהודה זכרון 
ווער עס וויל מיטהאלטן (אויך פאר די ב"ב) ביטע זיך מעלדן  - April 30א' אח"ק. אי"ה וועט פארקומען 

  April 26ביז ד' תז"מ.   845-372-6560אויף אונזער נאמבער 
פארבינדט אייך ווי פריער מיט אונזער אפיס צו  געדזש בעפאר איר הייבט אן דעם פראצעס פון קויפן.טאפראווד פאר א מאר-עס איז ראטזאם צו זיין פרי

אמבעסטן באשטימען א פריוואטע אפוינטמענט בעפאר די אסיפה, איבערצשמועסן אייערע געלעגנהייטן און קרעדיט ווערד, און ווי אזוי מיר קענען אייך 
צו באקומען א האנט בוך אין אידיש מיט די ערשטע אינפארמאציע פון קויפן א דירה,  - אייער אייגענע דירה. העלפן אויסצושטעלן א מהלך צו קויפן

 Zichronyida@gmail.comגעשריבן דורך מומחים אין דעם געביט,  שיקט א פארלאנג מיט אייערע קאנטאקט אינפא צו אונזער אימעיל אדרעס.  

יני ישיבת סאטמאר אנטווערפן ובחורים ממצ 35פון  א גרופעזעלטענע געלעגנהייט! 
  .פארן מארגן קיין צאנז ליומא דהילולא קדישא

 צו מאכן די בחורים פאר אייער שליח צו ליינען אייער קוויטל להיפקד בדבר ישועה ורחמים
  $917-732-7174 ביטע רופט 50פארן בלויזן סכום פון 

 ~ ~ ~    ויושר יליצו בעדנו חיות אש~ ~ ~    

  ישעי'לע זי"ע אין קערעסטיר  הרה"ק ר'בביתו נאוה קודש פון  -שבת יארצייט ג' אייר 
  347-268-8392רופט "הכנסת אורחים קערעסטיר" 

   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 
 917-676-4424               יואל בראך                          סופר סת"ם        

 347-469-4817שיין באצאלט  או,אן א באנגעל ,געגנט Ulster Heights ,מערוג' פאר ז- געזוכט א מלמד כיתה ב'
 718-734-7955שוין שיעורים פון תורת הבית, רופט אינטערעסאנטע קיינער וויל נישט פארפאסן די גאר וויכטיגע און  !מארגן

 We will open you a credit line from 100k-500k 0% apr 12/24 months. 929.355.6932  נויטיגט איר זיך אין קעש?
íð−ëê ³ë¾í  -  718-610-9126ווער עס האט פארטוישט א תפילין אין קראלי ביהמ"ד  מיט די נאמען ד.ש.ל זאל רופן 
íð−ëê ³ë¾í  -  718-302-2014 .גאלדענע דיימאנד זייגער ערשטע טעג יו"ט אויף ראטלידזשגעטראפן א 
íð−ëê ³ë¾í  -  347-585-8057 :רופט .'טע טעג יו"ט2פארלוירן א דיימאנד פין 
íð−ëê ³ë¾í  - 347-988-2289 .שבת חוה"מ אינדערפרי פארן דאווענען ,רחמסטריווקא - פארטוישט א שטריימל אין ביהמ"ד דמשק אליעזר 

ë"½ôîî -  718-608-5875געזוכט צו דינגען א גרויסע שטוב/בעיסמענט פאר א אפיס. רופט 
ë"½ôîî -  718-596-3208טרופ/וואלאבאוט,  ,בעדרום דירה מיט דיינונג רום, פורנישד/ נישט פורנישד 1צו פארדינגען א  

ë"½ôîî - 347-395-6577רופט  .שוין גרייט צו קלאזען ,געזוכט צו קויפן א הויז 
ë"½ôîî -  718-384-6344שטאק ארויף  1בעדרום דירה מיט דיינונג רום, פורנישד/נישט פורנישד, גוטע פרייז,  1צו פארדינגען א נייע  

ë"½ôîî - 1 & 2 bedroom apt. for rent, Ross St. Call: 718-234-5900 x 221, or email: katec.kaymanagement@gmail.com 
−½òêô  - Vacation home avail. for short term by day or week, Walking dist. to shop & shul. Text or leave msg. 973-518-8155 
−½òêô  - New construction Townhouse for sale in prime area near grocery and medical center etc. 347-436-6969 
−½òêô  - Brand new town house for sale cedar area 1,300 sf. Each floor 2nd & 3rd floors divided in 

2 3 bedroom apartments + first floor 1,300 sf. Unfinished space + basement and attic. 917-246-0291 
−"š - For sale, 2 apt. 39 Satmar Dr. an 8-room apt. and a 4 room apt. Ready to move in. $920k. 845-774-9690 

èþîëèò−ôîñë - 845-217-2334 ] עיוועל פאר די שבת [נאך  ,וואכן טעג, פארטש, גראונדס/הערליכע  פריוואטע הויז צו פארדינגען פאר שבתים 
èþîëèò−ôîñë - 347-508-2781 .הערליכע הויז אויף א פריוואטע לאט נעבן די דעוועלאפמענט  צו פארדינגען אויפן זומער 
½ñ−š½¬¼š -  347-768-2795נגעלייט רופט איחשובע  15געזוכט צו דינגען/קויפן א שיינע קאנטרי פאר א גרופע פון 
½ñ−š½¬¼š - Luxury summer houses available for summer - Fallsburg / Woodridge / Monticello. Please call 845-774-9690  

½ò¼¬òîêô Getaway  -  718-928-5667שבתים/וואך א פריוואטע בילדינג  מיט אלע צוגעהערן (מקוה) צו פארדינגען פאר פאמיליע/מוסדות  רופט 
 Tri State Sewer  -  וואנעס -סינקס - מיר שטאפען אויף טוילעטס - sewer mains, 1000-783-718 .א.ד.ג  

 718-851-1011קיין וומס"ב,  free Deliveryמיר האבן  - .Schwartz Appetizing B.Pמודעה פון  - שמשים/בעלי שמחות
Mortgages no doc loans, %50 - %65 value %5 - %6, Call now 718-874-9800 

F/T IT Desktop Support Position Available. Basic IT skills required, A+ preferred. Email: b.moskowitz@humancareservices.org 

Part-Time Manager that could take care of maintenance, with experience, with a car. Email resume to officejob162@gmail.com/ 718-234-5900, # 225 
 347-469-4817שיין באצאלט  ,מאל א טאג טריפס קיין קאנארסי 4אינגערמאן/בחור צו מאכן א געזוכט 

 844-537-3784 :רופט .רעסטירעגעציילטע בעטן פארבליבן שבת יארצייט אין ק - טרעסטיר יארצייעק
Buying Amex and Chase. Call: 845.517.1233. Email: Info@SellMyMilesNow.com 

 Call / Text 212.260.2274  Gelt@MilesCashing.com   פילט אן אייערע טאשען נאך יו"ט , קעש'ט איין אלע פוינטס און מיילס פאר די בעסטע פרייזן
 ל.מ. 347-889-0262צו ארבעטן פארט טיים  Amazon pl/ EBay /Wal-Mart  /Listing items / Customer service /FBAגעזוכט איינער מיט עקספיריענס אין 

Paying top dollar for your Chase/AMEX points. Luxury On Air- Discounted Travel 917-588-5422 

 


