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 917-753-5002טעלעפון  -עד ערב פסח  -. .46th St 1151, בבית מנהלת מוסדות קרן הילד מרת פעריל גודלבסקי ע"האצל הרבנית 
  עד ערב פסח - Harrison 93ע"ה בביתו  מאסרייר דוד ב"ר מא מרדכי מנחםאצל משפחת הרה"ח 

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

שעווסקי שליט"א היום יתקיים שיעור הכנה לפסח ע"י הרה"ג המשפיע ר' יצחק אייזיק קרי
 בביהמ"ד בראשוב -בערב  9:30בשעה 

   קמחא דפסחא יד אלימלך לע"נ הרה"ק רבי ר' אלימלך מליזענסק זי"ע
  $ א פונט20 ע פרייז פוןביליגדי  היינט וועלן מיר אי"ה פארקויפן מצות פאר

 מספר מצומצם וכל הקודם זכה. נ.מ. 6:30ביז  1:30. פון Middleton St 66סאטמאר מצה סענטער ביי 

  ת' צום סדר. אויך וועט אי"ה זיין צו באקומען 'אחר פורים/ניסן מצו
 845-774-9177  פארצייכנט אייך אונזער נומבער אין פאל איר נויטיגט זיך אום יו"ט

שיעור נפלא בגדולת ליל הסדר "מיט אמונה קען מען אפילו פון גהינום ארויסגיין" 
 1און דריקט נומער  718-298-3717 -  רופט, בערך חצי שעה

 1אכטונג! דינסטאג ב' דחוה"מ יעלה על המערכת אי"ה שיעור חדש בענין קרי"ס וביזת הים אויף נומער 

  כולל
  תורה ויראה דרב"י

 בניני זופניק

  היום חל היארצייט של האשה החשובה
 -נדבנית הבנין-מרת טעמא ב"ר יצחק אייזיק זופניק ע"ה 

 היות שלא הניחה זש"ק נא ללמוד לע"נ וכו'

  סקילמאן סט. 164ד'סאטמאר ביהמ"ד ברך משה בבכל ימות השנה מנין ותיקין 
 5:25, הודו 5:15שעה ב של פסח זמן ברכות בשני ימים הראשונים

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

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

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

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

  יו"ט.הנחה לכבוד  13%ספעציעלע 
No minimum, No Coupons needed, you are all welcome!! 

Shimon’s Pharmacy  
115 Lee Ave. 
718-384-0234  
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בלעטער איבערן גאנצן  30א ספעציעלע גאר אינפארמאטיווע ביילאגע פון  -מודעה משמחת 
השתלשלות פונעם נייעם אידישן ישוב אין גרינוויל זשערסי סיטי בייגעלייגט מיט אינטערעסאנטע 

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

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

 נאכמיטאג א יעדע שעה.

'הקאווע בונדלעך' הננו להודיע שיש להשיג אצלנו קאווע בונדלעך בלי  שלהשערורי'  אודות
צו באקומען גרינע בונדעלך, געבראטענע  - ). labשום חשש אלקאהאל חמץ (נבדק ע"י 

 347-471-6569וכל הקודם זכה. רופט  - בונדלעך און געמאלענע 

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

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

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

 347-675-2966מיר דעליווערן  - אלע ערליי שס'ן טור שו"ע מחזורים מצה טאשן בר מצוה מתנות אפיקומן גאר ביליגע פרייזן -  כל בו ספרים
  718-734-7955, רופט שוין תורת הביתקיינער וויל נישט פארפאסען די גאר וויכטיגע און אונטערעסאנטע שיעורים פון  חתנים!

  917-623-0486 -וכל הקודם זכה  - ספעציעל קלאר אן קיין זאץ צו באקומען ביי אלע מקוה אידן  - ראזענבערג'ס היימישע מאסט

 347-853-2011בענקלעך, רופט  8מיט  buffetאון א  curio 2צו פארקויפן א ברענד ניי דיינונג רום סעט, 
 refuah@usa.com - 347-546-4054- . וכו' cancer, clogged veins, blood pressure, clotsפאר  קינץנייע וואונדער 

 #6 #8 718-362-8989מ'קען הערן די שיעורים אויף "שיר השירים" פון הרה"ג ירחמיאל ישראל יצחק דאמב ז"ל אויף די "אורחות חיים" טעל ליין 
 202עקס.  718-506-9883ס"פ בעסמענט.  1200פיס'יגע דאך. מעגליך מיט  12מינוט פון וומס"ב,  10ס"פ קאמערשל ספעיס,  1200צו פארדינגען 

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

ë"½ôîî -  718-388-7325רופט . פאר פסחבעדרום דירה  2צו פארדינגען א שיינע 
ë"½ôîî -  347-203-6324געיגנט. רופט: קליינע אפיס צו פארדינגען, פלאשינג/טרופ 
ë"½ôîî -  845-263-0259דעסקס,  6רום אפיס מיט א פארטש, ברענד ניי קאנדישען, פלאץ פאר  2צו פארדינגען א 
ë"½ôîî - Brand new 1 bedroom furnished apt. for rent. Call: 718-522-7099 
ë"½ôîî -   845-274-2379ן געגענט, רופט בעדרום דירה צו פארדינגען אין בעסט 4א גרויסע 
ë"½ôîî -  ראטלידש,   אנגעהויבן /, לידירהבעדרום פורנידש  3צו פארדינגען א הערליכעMay 1  ל.מ. 929-210-3147רופט 
ë"½ôîî -  אפיס צו פארדינגען ביזJuly 1.  718-599-1163רופט

 −½òêô- 3 bdrm apt for rent – Includes spacious kitchen, Dining room, 3 bdrms, 2 full bths, porch. 845-517-4732 
èþîëèò−ôîñë -  אקעי  8, גרייט אריינצומופן, סעק. אין די ניי דיוועלאפמענט בעדרום דירה צו פארדינגען 5א- Open House -  :929-246-3194רופט 

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 
 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) 

 917-828-5206פאר גוטע פרייזן, רופט  Brand Name Carriagesמיר פארקויפן אלע 
 לאזט קלארע מעסידש 347-433-8594רופט  .עס ווערט געזוכט א פלאמבער פאר א חסידישע קעמפ

Now buying Amex points. Call 845-517-1233 or Email info@sellmymilesnow.com 

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

 Midtown Camera 185 Leeאדער פיקט עס אויף ביי אונז אין סטאר   Shoppers Route  page 45אכטונג קינדער טרעפט עס  - אפיקומן ביכל

 


