
   éëåãéùí     
ä"åî  àáé÷ò ìàåîùùèéååàéåð á"ñîåå é"ðóìàåå é"ð  ä"åî ïééèùðòèëéì ìùéô á"ñîåå é"ð 

 ä"åîøòâòøè ìëéî  é"ðé"÷  ìøòá é"ð  ä"åî øòôøàãæééà ïøäà ìàøùé  é"ðé"÷ 

    èëàð êàåå      

 ä"åî àôéì ÷éæééà ø"á÷çöé øòáéåèù é"ð  ä"åî ç"åî úéááõèòîðééèù äîìù íééç  é"ð352 Marcy 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå àðùæàååàé81 øòñðòôñ  úéøçù8:30 

 ä"åîיעקב  ø"áïîìæ äîìù גראס é"ð  ä"åî ç"åî úéááøòìôôàì íçðî  é"ð268 Penn 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù ãùàéååé÷8:20 

 ä"åî ìãåé ø"áéáö á÷òé ïàîééä é"ð  ä"åî ç"åî úéááöðàìâ ïäëä ìåàù øæòéìàøò  é"ð233 Rutledge 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå úéøçù èåâéñ7:45 

 ä"åî ìàåé ø"áùøòä ãåã õøòî é"ð  ä"åî ç"åî úéááïéáåø ïäëä ÷çöé 'éòùé  é"ð212 Division 
 åúøçîì î"éøáäåì"ðä úéáá 

     úåðåúç      
ä"åî âøòáðòæàø éëãøî é"ð òùåé é"ð ä"åî øòðæòøã éëãøî êåøá é"ð 

  íìåàáìàéøòôîéà
ä"åî ïééèùáìòâ ïåéöðá é"ð á÷òé é"ð ä"åî øòéåðøéè ìàøùé é"ð 

  íìåàáäùî ìàåéå
ä"åî áåàì íééç óñåé é"ð òèð ïúð ìàåîù é"ð ä"åî ÷éìâ ìà÷æçé é"ð 

  íìåàáàâéô ñãøô

 בערב 9:30בשעה  -בביהמ"ד טשערנוויץ  - היום הכנה לימי הפורים ע"י כ"ק מרן אדמו"ר מטשענוויץ שליט"א  - זיץ /דרשה

 בחדר כוונת התפילה -  9:00בשעה  -היום בערב יתקיים שיעור כללי בהל' פורים ע"י הרה"ג ר' פנחס כץ שליט"א בביהמ"ד לי גארדענס 

 טעג 2בלויז 
  פארבליבן!

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

 משניות וכדו' ביליגסטע פרייזן,  - חומשים 

  פאר הספרים
718-387-2650 

ê¾³ −× èê¬òêô 

þðê ê"− Mar. 2 ’½ôñ 

#11-126

âøåáñîàéìéåå- :ñìé÷ñèò÷718-384-4190 
 Fax: 718-384-4631          Email: ads@dvaryoim.com 

           ô"á- éöä çåìøåá                  éñðàî-        øåáéöä ìå÷        ìàåé úéø÷
           718-303-4300                  845-425-1313                845-662-3137  
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  פירוש רש"י" על התורה ווערט געדרוקט צום ערשטן מאל, אין קאלאבריע, איטאליע. עס איז די ערשטע מאל וואס"
מען האט גענוצט די "רש"י אותיות" אין דרוק, און דעריבער רופט מען עס טאקע "רש"י אותיות," אבער עס האט 

  יליגן רש"י זי"ע. [ה'רל"ה]נישט במקורו קיין שייכות מיט'ן הי

  .תורה נביאים כתובים" ווערט צום ערשטן מאל געדרוקט אין איין באנד, מיט נקודות, דורך די שאנצינו דרוק"
  [ה'רמ"ח]

  פארטוגאל ציט צוריק די שפאנישע אינקוויזיציע אין לאנד, און דערקלערט אז אידן האבן גלייכע רעכטן צו זיין
   . 107#הערות רופט אין אפיס עקס. הוספות און פאר סיי וועלכע                                                                          בירגער. [ה'תקפ"ו]

å øòèòå  èê¬òêô è−òîï ∞18-∞38     èê¬½ò−ð −−ò¾ μ−ñè¼ô ∞35-∞36       μêîî¬−ô öè¼þ μ−ñè¼ô ∞29-∞47  

 011-32-47-753-5177שעה, פון צופרי ביז ביינאכט, רופט 'גרינפעלד טרעוול'  12נסיעה פון אנטווערפן קיין ליזענסק כ"א אדר, 

   ñãééôéñàì÷ -    èàèìåæòø òèñ÷øòèù éãï 
  323-246-5053רופט:  ,געזוכט בחורים/אינגעלייט צו גיין נאך געלט פורים פאר א גאר וויכטיגע צוועק פאר זייער גוט באצאלט

  718-388-1458       שמואל מנחם קאהן               ריטעיל   –האלסעיל       מגילות  
 917-734-0192אין אברכים זופניק, רופט:  8:10און  7:00געווארן עוויל. א עמוד פאר א בעל תפלה קבוע 

 347-831-6065ספרים סטאר אין וומס"ב זוכט אן ארבייטער פאר נאכמיטאג/ביינאכט שעות, א גוטע געלעגנהייט פארן ריכטוגען פערזאן!
  845-217-0750זייער שיין באצאלט,  א גאר וויכטוגע צוועק זוכט בחורים און יונגעלייט ארומצוגיין פורים נאך געלט,

 718-782-3138רית טאהש אויף יו"ט פורים * דינסטאג ביינאכט * צוריק אי"ה מוצש"ק נאכן שושן פורים טיש, באס קיין ק
 347-563-4721, רופט: $75פרייז  music systemברענגט א שמחה צו אייער שמחה! באשטעלט די קול שמחה 

 347-263-0139געזוכט בחורים / יונגעלייט צו גיין נאך געלט פורים פאר גאר א חשובע צוועק, גוט באצאלט, רופט 
  •   מיר האבן א גרויסע אויסוואהל פון הערליכע מגילות וכל הקודם זכה• 

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

 347-907-4067רופט:  ,גוטע שפילער פאר קלענערע שמחות, ביליגע פרייזן, צפני' קליין
íð−ëê ³ë¾í - 845-248-0088סליט, יפארלוירן די וואך שבת זכור א טייערע ברע 

 Affordable Brokerage 347-460-5635פונם טענענט ביליגער ווי אנדערע,  charge’nזוכט איר א בראוקער? מיר  - אכטונג לענדלארדס 
ë"½ôîî -  718-797-0505עטיילט פון א גרעסערע אפיס, אפג(אויך מיידליך) דעסקס  4קלענערע פריוואטע אפיס צו פארדינגען פלאץ פאר 
ë"½ôîî -  718-878-5040רופט:  (לי/בעדפארד),פורנישד דירה צו פארדינגען, ווילסאן 
ë"½ôîî  -  3  און (מיט בעטן יאר 1בעדרום פורנישד דירה צו פארדינגען פאר ביז appliances( 347-683-6859  
ë"½ôîî - Make your final offer!                                         

House for sale, all brick, great condition, will be delivered vacant, house 17x50, lot 17x100, Skillman St. 646-389-1822 L.M. 
Brooklyn - House For Sale by owner 563 Van Siclen Ave. open house today from 11:30 - 12:15 price negotiable call 718-809-5297 

 −½òêô-  בעדרום דירה אויף  4א נייעElm St :347-423-3604. צו פארדינגען, הערליכע פארטש, רופט 
Bungalows for Sale - Unique opportunity - Immaculate bungalows for sale in prime location 
walking distance to all shopping. Heated pool & Mikvah. Priced for quick sale. Call: 347-675-6400 

¬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

 347-699-5662 ,פאר שבת הגדול און פאר פסח bookingנעמט יעצט אן  Green Hills Estates - פרייליכע נייעס
 718-781-5926רופט  Smart Phoneאויך קענט איר אנצינדן אייער קאר פון די  Remote Startersמיר קומען אראפ צו אייך אריינצולייגן 

 718-436-0707מיר זיכן אינגעלייט מיט עקספעריענס צו קניפן ציצית, גוט באצאהלט, ביטע רופט: 
 Credit Maven 347-359-5433  11:00ראונד טריפ טיקעטס קיין פלארידא גענצליך בחינם פאר עפענען א ק.ק. רופט פון  3נאך עוועיליבל! באקומט 

718-213-3005  - roofing - repairs - skylights - gutters - waterproofing - brickwork - 5 Boro Roofer 

 ל.מ. 718-907-5190און איר דארפט געלט פאר א קורצע זמן, רופט:  first mortgage, אדער א short saleאויב מאכט איר א 
Credit Repair - We Will Repair Your Credit That Will Give You a Credit Score Of 800, Call For Free Consultation 800-209-8530 
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 

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

אונגארס 
  בוטשער

205 Wilson St.  
718-384-1061 

(כמבואר בשו"ע סימן תרצ"ו סי' ז' מג"א מיר האבן א אויסוואהל פון בהמה פלייש לכבוד פורים

שטייטע מהודר'דיגע שחיטה, הרה"ח ר' הערשל ווייס שליט"א שו"ב,  ופרמ"ג ס"ק ט"ו)
  גלאט ב"י, ניקור ומליחה מיט אלע חומרות והידורים דורך א משגיח מומחה ויר"ש

נ.ב מיר בעטן אונזער חשובע קאסטומער'ס זאלן אריינרופן ווי פריער מיט זייער פסח ארדערס  
 א פריילכע פורים און א כשר'ע פסח  -. ספאר א גרעסערע אויסוואהל און בעסערע סערווי

~ 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 
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חברת מספקי מזון

  718-907-1950

 

יארצייטן

י"א אדר


