
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 

 áøäøäòù ìàéøæò à"èéìù á"ñîåå äùî íééç é"ð   áøäúðïàîãòéøô ï éñðàî à"èéìù 

 ä"åî÷øàèù óñåé á÷òé á"ñîåå é"ð àôéì è"åé éððç é"ð  ä"åî ïàîñééåå 'éìà á"ñîåå é"ð 

    èëàð êàåå      

 ä"åî ìàåéáíäøáà øéàî áøä ïàîøòáòéì é"ð ç"åî úéááà"èéìù ïàîñééåå áåã äùî íééç áøä 104 Ross #3-B 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù ìàåé úåìäú ì"èé÷8:00 

 ä"åî ìàåé ø"á ùéáà íäøáàøòâøòáðééåå é"ð ïúçä"åîõèòîðééèù äîìù íééçé"ðéúéáá , 138 Middleton #2 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäåô"á ïòìå÷ñ 

     úåðåúç      
ö³ìí −ëêö³ìííñ×í −ëê 

 áøäøòìôôàð÷ äùî ÷çöé à"èéìù íééç ìàøùé é"ð ä"åî ùèéååàøãðòñ ïîìæ é"ð 
  íìåàáàâéô ñãøô

ä"åî ãðééøô è"åé íäøáà é"ð àãåé ìàéøæò é"ð ä"åî ìòôà ÷éæééà ÷çöé é"ð 
  íìåàáéáö ñãøô

ä"åî ïàîøòä íäøáà é"ð àáà øæòéìà é"ð ä"åî óòùæàé ìùøòä é"ð 
 åàá íììàèðòðéèðà÷

ä"åî øòãéåå ïåòîù ÷çöé é"ð ìëéî êåøá é"ð ä"åî ïééèùãìàâ íééç ìàøùé é"ð 
  íìåàá õéååàçìéåå- éñðàî

ê¾³ −× èê¬òîï 

þðê ’− Mar. 1 ’½ôñ 

#11-125

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  

Divine Catering  347‐754‐7171אר אלע אייערע שמחותפ



 ביהמ"ד תולדות יהודה ד'תלמידי סטוטשין
  "הכנה לימי פורים"יתקיים השיעור  שהיוםהננו בזה להודיע 

 .Walworth St 12בבית מדרשינו  -ערב ב 9:00בשעה  - מורינו הגה"צ שליט"אע"י 

3:30
 בית שני -ראדני                       



אבינו מורנו עטרת ראשנו הרה"ח מו"ה מיכל זיכערמאן ז"ל הכ"מ ביקש בצוואתו להודיע 
בשמו כי הוא מוחל בלב שלום, לכל מי שפגע בו בכל אופן שהוא, כמו כן הוא מבקש מכל 

כל אופן שהוא ח"ו שימחלו לו בלב שלם, מכיריו שאם הוא גרם צער או הפסד לאחד מהם ב
 ויאמרו זאת בפה מלא.

ועוד ביקש כי אם הוא נשאר חייב ממון לאחד יפנה אל בניו לסדר הענין אפשר לפנות 
718-237-2189. 

וכאן המקום להזכיר לאלו שקבלו ללמוד משניות שככלות השלשים יום באור ליום רביעי 
יות, ונבקשה נא שכל אחד יסיים עד אז לע"נ מוהר"ר ליל תענית אסתר יתקיים בע"ה סיום משנ

 בני משפחה                                                              .חיים יחיאל מיכל במוהר"ר חנניה יום טוב ז"ל

כולל אינגעלייט אין בית שמש  70נעמט א חלק אין די אנגעפאקטע סעודת פורים פאר די 
  לערנען משניות פאר די נשמות א גאנצע יאהר,וואס 

 011-972-52-768-0510     •    718-280-1021רופט משניות כולל בארה"ק 

  מלבוש ערומים
Clothing Drive 

  זייט מהנה היימישע משפחות מיט קליידונג אין א גוטע צושטאנד,
   Lee Ave cor. Williamsburg Stמ'קען עס אפטראגן צום טראק אויף .

 347-461-3394היינט זונטאג  און מארגן מאנטאג  8 



 

õ - −ëþš−ï−−ê šì®− ë” þëš¼− ñ"®ï ±"× -  íïîìí ð−ôñ³ -  šì®− −þ¼¾ ½"ìô - ì"−þ³  
õ - −ëþöôñï  −ëê−ñë ô"þ ñ"®ï -  −šþ¼îî¬ šì®− ’þ ö³ì - ê"×þ³  

 −ëþñêî− íìô¾ − þ"ë îí−¼¾ ñ"®ï þò½šñ öí×í- ñ³³îë−³òô ðîô- ð"îîì-  ±ôê−ò ð"ëê- ð"×þ³  
ê - −ëþ¹½î− μîþë ë [ð−ê þ¼¬îè]”þ ½îô−òîñš öôñš ) ¬ðê¬¾−−òô ñ"®ï ö−−¬¾õ¼ −îñí (¾ô¾î þîêô - ï"×þ³  
? - −ëþí¾ô  ö−ïêòêþ ð"ëê ñ"®ï - ë"ñþ³  
? - −ëþ−ë® š−ï−−ê ë” þíôñ¾  ö−þëêš ð"ëê ñ"®ï - ë"ñþ³  
õ - −ëþþ×¾− óìòô ë” þμñô−ñê  ñ"®ï óêñ ëîñ½êþ¼−ô - î"½þ³  
õ - −ëþí¾ô þðò½×ñê ë”þ −ë®  ö−−½êþ ð"ëê ñ"®ï ³îð−õñ -  öîþ×ï −òëê ½"ìô - î"½þ³  
õ - −ëþê−½îï óñî¾ô ë” þñ−¾¼í ¼¾îí− óíþëê )¾ïîë−ï¼ôô ñ"®ï (¼¾îí− þîê - õ"þ³  
ê - −ëþ¾îë−−ñ íðîí− ’−þê ìþï óíþëê ë”þ ¾îë−−õ êèþ¾ óñî¾ô  öêï¼þëô ñ"®ï ö−þõñ−−í - −þôê ½"ìô  íðîí− - ¬"õþ³  

 ---------  
õ - −ëþë−−ñ ’−þê ë” þí¾ô  êò−¾îôô ñ"®ï óê¬¾þ¼ëñêí - ê"¾³  
ë - −ëþêš½î− ¹½î− óíþëê ë”þ þ−êô  ¬¾¼þêšîëô ñ"®ï öêô½¼¬¬êè −îñí -  íô−ñ¾ íòîôê ½"ìô - ì"¾³  
ê - −ëþó−−ì −ñ³õò ë”þ íðîí− −×ðþô ëîš−¾ïðô ñ"®ï þ¼ñðê - ’−ò³ò -  ó¼îò −þôê ð×ò - í"ò¾³  
õ -−ëþ −ë® −ñ³õò ë” þêõ−ñ ¬"î− þðò½×ñê  ëî¾¬−ð−ïô ñ"®ï ö−ëêñ - ¬"½¾³  

 öèþêôèê¬òêô - þðê ê"−  
ë - −ëþöî¾þè ë” þšì®−  ±−ôô ñ"®ï −ïò×¾ê -  −òî¾þèí ³ðîë¼ ½"ìô - è"ò³  
õ - −ëþóíþëê ë”þ ó−−ì  öêð−š ð"ëê ñ"®ï þ¼š½−ñ -  þêë −ô/óíþëê þêë ½"ìô - î"¼³  
õ - −ëþñ−¾òê þ¾ê ¬ò−õ ð"ëê ñ"®ï ëî¾ - î"¼³  
õ - −ëþñ×−ô ñê−ì− ë [ð−½ì]”þ ë−−ñ íðîí−  ¬þîõšòêþõ ,ö−ñþ¼ë ð"ëê ñ"®ï -  −õî− ññ×ô ½"ìô - ì"õ³  
õ - −ëþíðîí− ë−−ñ ë [³ë¾ þôî¾]”þ  ëš¼− ñ"®ï -  öêñ¾−ô¼þõô ñîðèí ô"þ −ìê -  ¬"š³
ë - −ëþ½ìòõ ë”þ ëš¼− ) ëîëñ ,±−îîêšêþš ð"ëêþ ñ"®ï ö¼è−îëñ¼ò−®êš (ëš¼− ³ñìò - š³−"  
? - −ëþöêôõ−ñ þï¼−ñê ë”þ óíþëê ) ê³õ−ñô ñ"®ï (ö−¬š−¬ô - ê ê¾îï þ"þî ,μñô−ñê þ"þ ñ¾ óí−ë 
ê - −ëþðîð  ö−¾¬ò¼þ¬ ð"ëê ñ"®ï öí×í [ð−½ìí] - è"ôš³ 
õ - −ëþšì®−  èþîëôêí ,š¼ë½ðòêîî ±"ôîð ñ"®ï ëêîî¾ - ¬"ôš³ 

? - −ëþ¾þ−í −ë® ë” þëš¼−  ðêþë−ò½êþš ð"ëê ñ"®ï ±ò−ô −îñí - ð"òš³  
õ - −ëþó−−ì ¹½î− ðîð ë” þñêõþ šì®− ’−ìþï  ñ"®ï −êñîïê-  ê"ð−ìí ½"ìô - î"½š³  
ë - −ëþóíþëê ëš¼−  ¬ðê¬¾−−ò ð"ëê ñ"®ï - ¼"š³  
õ - −ëþ−×ðþô ë” þμîþë ) ê¾þîê ð"ëê ñ"®ï þ¼òï−îõ (−òïê−ñô -  ê−ò³í −ìê - è"õš³  
ë - −ëþñ−¾¼í ¼¾îí− í¾ô ë”þ ëêï −×ðþô  ö−¬íîþô ñ"®ï ö−−¬¾òþîê - ìô ðîôñ³í ó− ½" - ð"õš³  
ë - −ëþþ−êô ë” þöî¾ô¾  š½êñ ð"ëê ñ"®ï μñ−® - î"õš³  
? - −ëþ¹½î− ëš¼− ë”þ  ñêþ¾− ëî¾¬−ðþêëô ñ"®ï ö−þõñ−−í -  ö−ïîþô š"íþí ñ¾ îò³îìô -   
õ - −ëþðîð  ±êþêðñêþ−š ±"ôîð ñ"®ï þ¼òñêîî -  í¬¼òë ô"þ ð−ôñ³ - −"þ³  
õ - −ëþíôñ¾ ë”þ ëêï  ð"ëê ñ"®ï óêþ¬þ¼ë öí×í êšêþš ,ëî¾¬ò−õ ,ö−¬¾š¼¬¾ - ì"−þ³  
õ - −ëþ¾îë−−ñ íðîí− ë”þ ëêï ¹½î− ] ê®−þè ð"ëê ñ"®ï ö−−ë¬−îþ [ð−½ì -  íðîí− ±þê ½"ìô - è"×þ³  
ë - −ëþñêîô¾ ë” þ¹½î−  êòñ−îîô ñ"®ï öî¾êþ¬¾ - ìô” ¾"¾þí ³îíèí ½ - ë"ñþ³  
õ - −ëþö³ò šì®− ë”þ þï¼−ñê  ëî¬òê½ ,ðêô ’í ð"ëê ñ"®ï ±−¾õ−ñ - ð−ôñ³  öêñ¾−ô¼þõ ô"þ -  ð"ñþ³ 
? - −ëþñðòîï μ−ò¼í μîòì ë”þ ëš¼− ) š½î¬ñîõî ,š®êþ¼½ ð"ëê ñ"®ï (³î×ñí −õîè - ê"òþ³  
õ - −ëþñðò¼ô óìòô ë”þ š−ï−−ê šì®−  ëî¾¬−ð−ïô ñ"®ï ö−−¬¾ò¼×−−ê -  ô"ôþíô −¬îš−ñ ½"ìô - ê"½þ³  
? - −ëþöêôõ−ñ ¬"î−  ï−þêëïô ñ"®ï þ−ñ¼í −îñí -  ³ôê −þëð þ¾î− ð×ò - ¼"þ³  
ê - −ëþóíþëê ë”þ ëêï óîìò ) ëî¾¬î×î½ô ñ"®ï êðòêñ (êñê−ë - ìô” ñ¬ −ñèê/þïò −òëê ½ -  ¼"þ³  
õ -  −ëþþï¼−ñê ë” þíðîí− í¾ô  ó−ñ¾îþ− ,þêîî¾¼ô¼¬ ±"ôîð ñ"®ï ¬−îíò−þè −îñí - ë"¼þ³ 
ê - −ëþóíþëê ë” þëš¼−  ’−þë¬ô ñ"®ï êþ−®ìîëê - è"¼þ³  
ê - −ëþ¼¾îí− ó−−ì ë” þ’−þô¾ þ¼ñš−¬¾  ¬½êôô ñ"®ï - ê"õþ³  
ê - −ëþþ¬ñê μîþë óíþëê þ"ë þ−ë¼ óíþëê íðîí−  ¬îè−½ô ñ"®ï èþ¼ëò¼ïêþ -  êëê ³êîî® ½"ìô - ¬"õþ³ 
õ - −ëþ¹½î− ë [îîê¾¬êèêþô −îñ−¼]”þ ñ¾−õ ó−þõê  š½ò−îîð ð"ëê ñ"®ï ö¼ïêþ - ìô” ìò¼õ ³òõ® ½ - î"®þ³  

 ---------  
ë - −ëþñ−¾¼í ¼¾îí− ë” þëîð þ×¾−  ö−−¬¾ò×−−êîîêþêðêìô ñ"®ï - êèêš−¾¬ - ¾"³  
ê - −ëþþ¼ë þ×¾− ’îñ¾ ë” þ½ìòõ ) ê−ò×¼šô ñ"®ï êþ−õ¾ (êòþîëðòô ê"þ ö³ì - ï"−¾³  
õ - −ëþðîð ñðò¼ô óìòô ë”þ −×ðþô  ±−îîêòþ¼¾¬ ð"ëê ñ"®ï îîêþêðêì -  ó−þôêô î"¬ ½"ìô - ô"¾³ 

 ,רה די יונישע איבערזעצונג אנשטאט אין די ספר איז גוזר צו ליינען ביי קריאת התו  דער הערשער אין בבל, יוסטין
  תורה, און פארבאט גדולי ישראל צו זאגן דרשות אויף די פרשה פון די וואך. [אדר א' ד'שי"ג, וי"א ב' אדר]

  דער קייזער פון דייטשלאנד פארשפרעכט פאר גדולי ישראל אין אשפיירא (שפירא) אז די אידן אין לאנד זענען
האבן לעגאלע ערלויבעניש פאר אלע ערליי פאכן און האנדלונגען. אבער בלויז זעקס יאר  באשיצטע בירגער און

  שפעטער האבן זיך אנגעהויבן די ביטערע צרות מיט די קרייציגלער, באקאנט אלס "גזירות תתנ"ו." [ד'תת"נ]

 דער מהר"ל מפראג אין דעם טאג איז דער מהר"ל מפראג געלאדנט געווארן אויפצוטרעטן פאר'ן קייזער אין פראג .
האט גערעדט במשך אנדערטהאלבן שעה, פון וואס דער קייזער איז געווארן מורא'דיג איבערראשט און עס האט 

דעמאלט האט דער מהר"ל זי"ע באקומען גרויס כבוד און חן ביים קייזער און  אפגעהילכט איבער'ן גאנצן לאנד. זינט
  זיינע שרים און האט דורכדעם מבטל געווען פילע גזירות [ה'שנ"ב]

 [ה'תר"ט] .די עסטרייכישע אימפעריע ערקלערט גלייכבארעכטיגונג פאר אידן אין לאנד 
   . 107# הערות רופט אין אפיס עקס.הוספות און פאר סיי וועלכע  

å øòèòå  èê¬òîï −−ò¾ μ−ñè¼ô ∞30 -∞34      èê¬òêô è−òîï ∞18 -∞38     èê¬½ò−ð −−ò¾ μ−ñè¼ô ∞35 -∞35  

 ליזענסק        ~           סעלפאון ספעשעלכשר'ע  ~                  פורים
 M&H Com 160 Lee 718-797-2668    גרויסע אויסוואהל צו דינגען סעלפאונס פאר ביליגסטע פרייזן 

Tax Returns –  Convenient Office Location – Maximum Refund 
76 Lee Ave. (Cor. Rodney)   1929‐944‐347    משה יואל גאלדשטיין 

 

212-444-9955
õ- −ëþμîòì óíþëê  èêþõ −ô×ìô ñ"®ï þ¼ñî¾¬ñê- ®"¾ 
?- −ëþ½ìòõ ë” þê¬ñ−õ  êîîêðñêîîô ñ"®ï (êòïîõ)-  óîñ¾ ³−þë ½"ìô- è"×³ 
?- −ëþ¹½î− ë” þóíþëê  ëîëñ ð"ëêþ ñ"®ï ³î−ì-  ¹½î− ³þîõ öë ½"ìô- í"ô³ 
õ- −ëþóíþëê  èþîë¾¼þõô ñ"®ï ö−ë¼¬-  ö³òîí− þ"þ ñ¾ îò³îìô- ì"×š³ 
õ- −ëþñêî− ¹½î− ë” þöþíê ëš¼−  ö−õ¼¬½ ð"ëê ñ"®ï-  š"í¾¼ë ð−ôñ³- ñ"š³ 
?- −ëþö−ô−òë  êòî¬ñêô ñ"®ï öí×í- ë"½š³ 
õ- −ëþþï¼−ñê ï š½îë ð"ëê ñ"®-  ìšîþ í¾¼ô ð×ò- ë"¼š³ 
õ- −ëþμîþë ë” þ¹½î− ëš¼−  ðêþèê¾−îî ,ëî¾¬ê×ê½ ð"ëê ñ"®ï- ð"¼š³ 
õ- −ëþ ’−þê í¾ôë” þë−−ñ íðîí− þ−êô  −ñêþš ð"ëê ñ"®ï þ¼×−−þ¬½¼- õ"š³ 
ë- −ëþë−−ñ íðîí− ’−þê  ö−þ¼ë½¼îî ,¹þêðò¼èêþ ð"ëê ñ"®ï ½×îõ −îñí- ë"®š³ 
õ- −ëþ¾þ−í −ë® í ñíêþêîî ð"ëê ñ"®ï ±−îîþîí −îñ-  −ë® −¬îš−ñ ½"ìô- −"þ³ 

þì¾í ³îñ¼5:18
íôìí ±ò6:30

¾"þš öôï ¹î½8:43
ê"þè9:19
íñõ³ öôï ¹î½9:51
ê"þè10:15

³î®ì12:08
íñîðè íìòô12:45
íò¬š íìòô4:08

í¼−š¾5:47
³"þ6:59

 
 
 

חברת מספקי מזון

  718-907-1950

 

יארצייטן

י' אדר



   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 

  347-461-3394וה אדער פאר ביליג רופט: לשם מצ racksחסד ארגענאזציע זוכט ווער עס האט אוועקצוגעבן 

  718-388-1458       שמואל מנחם קאהן               ריטעיל   –האלסעיל       מגילות  

 לאזט קלארע מעס. 347-470-1345היימישע ת"ת אין ב"פ זוכט א כתה א' מלמד פאר קומענדיגע יאר תשע"ו, רופט: 
 718-436-0707ו קניפן ציצית, גוט באצאהלט, ביטע רופט: מיר זיכן אינגעלייט מיט עקספעריענס צ

 לאזט א קלארע מעסידש 347-719-0644 :רופט ,געזוכט א א פאסיגע מנהל פאר ישיבה גדולה

 347-831-6065ספרים סטאר אין וומס"ב זוכט אן ארבייטער פאר נאכמיטאג/ביינאכט שעות, רופט: 
 347-263-1451רופט:  ,גאנץ א גוטע קאנדישן ןיאוועק צוגעבן בחינם ביהמ"ד בענקלעך א

  ~ ~ ~ דעם מאנטאג! ~ ~ ~
  וואס לערנט אויס די סודות מכון להשפיעהייבט זיך אן די לעצטע קורס פון  די ווינטער פון 

 347-391-5158  ,)ווי אויך פאר צענדליגע רעפרענסעס(רופט שוין,  "חכמת הדרוש ברבים"פון 
 551-800-2279: אין גרינוויל, דזשערסי סיטי, רופט אינפארמאציע וועגן  דעם נייעם ישוב 

 1258עקס.  718-963-9260 (עקסטערע סייד ראנס עוועליבעל)מיר זיכן יעצט נאך צוויי סקול באס דרייווער'ס 
  •   מיר האבן א גרויסע אויסוואהל פון הערליכע מגילות וכל הקודם זכה• 

 ספעציעלע גוטע פרייזן פאר אינגעלייט וואס ווילן זיך איינהאנדלען א מגילה   - ביינאכט  11:00ביז  1:00ספעשעל שעה'ן פאר מגילות פון 
 Wilson St. #A-8 190   917-817-0185    ם"סופר סת יהושע עקשטיין 

ë"½ôîî -  718-797-0505אפגעטיילט פון א גרעסערע אפיס,  (אויך מיידליך)דעסקס  4קלענערע פריוואטע אפיס צו פארדינגען פלאץ פאר 

ë"½ôîî - Brand new 1 bedroom furnished apt for rent Skillman/Myrtle, 347-460-8191 
ë"½ôîî - Brand new  3  347-946-5918/ 718-872-8438רופט/טעקסט  ,יאר רענט פאראויס 2 ,ס.פ. צו פארדינגען 1400בעדרום דירה בערך 
ë"½ôîî  -  און (מיט בעטן יאר 1גען פאר ביז בעדרום פורנישד דירה צו פארדינ appliances( 347-683-6859  

 −½òêô-  בעדרום דירה אויף  4א נייעElm St :347-423-3604. צו פארדינגען, הערליכע פארטש, רופט 

Investment- 4 Family in Monsey, Net income 59K, 11% Cap, 18% Cash On Cash. Asking 1M. Call/Text 845-608-1888 Baruch@EquivestRealty.com 
  blueprintsשוין דא צו באקומען די  -ק"י 

  גארפילד דעוועלפמענט 6פון די נייע 
 MK Realty 845-782-0205 :רופט צו באקומען אינפארמאציע

 917-753-5242? רופט די לייסענסד ריעל עסטעיט, חיים הערש ווייס NJהאט איר/זוכט איר ווערהויז/אינדאסטריעל ספעיס אין 
¬þêï−þ èòî¼  -  ,845-794-8294א שיינע פלאץ אין די קעטסקילס, מיט פריוואטע ביהמ"ד און מקוה, געאייגנט פאר קלענערע ישיבות אדער משפחות 

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

 718-781-5926רופט  Smart Phoneאויך קענט איר אנצינדן אייער קאר פון די  Remote Startersך אריינצולייגן מיר קומען אראפ צו איי

Silverally   ,מיר טוען אלע ערליי סילווער ריפעירLacquering, polishing, antique347-560-4258 ,, ווארטס נישט אויף די לעצטע מינוט 
Private courses in basic computer skills and bookkeeping with QuickBooks. 845-238-9400 

We do pictures for eBay or your website approved for Amazon, by R. Wienberger 347-263-2292 
Full renovation, kitchens, baths, basements חתן כלה ,apt., yrs. experience, H. Fogel 917-586-3774 

No Credit?! We Will Build Up Your Credit To a 800 Score In 30 days So You Can Lease a Car Or Buy a House. 718-436-2217 
Hamaspik Day Habilitation of Will. Is seeking male direct support staff to work with special need Boys. Driver’s License a must. 718-302-3333x 211 
718-213-3005  - roofing - repairs - skylights - gutters - waterproofing - brickwork - 5 Boro Roofer 

Credit Repair - We Will Repair Your Credit That Will Give You a Credit Score Of 800, Call For Free Consultation 800-209-8530 

זשער פאר א חסידישע יונגל קעמפ, עס ווערט געזוכט א מענעד
 347-254-4576מיז האבן עקספיריענס, 

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

 ל.מ. 718-362-8127 ,געזוכט א פרישע אינגערמאן צו זיין א משגיח פאר א קאמפעני שוין אנצוהייבן

Now buying Chase points. Please call or text: 845-521-5837 or email: info@sellmymilesnow.com 

 טעג 3בלויז 
  פארבליבן!

 $)1800(רעג. $ 1375קטן  $)2100רעג. $ (1575ארטסקרול גדול 
  רמב"ם פרענקל  -שו"ע   -טורים  -ש"ס  לכבוד פורים:

 פרייזן, משניות וכדו' ביליגסטע  - חומשים 

  פאר הספרים
718-387-2650 

~ Willoughby Suites ~ 
Brand new high-end office space in prime location becoming available mid-March. 
Big windows in every suite, bathroom, conference room, security, kitchen, elevator 

For more info please email to: infowilloughbysuites@gmail.com 



 


