
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"åîñò÷ùàô ïåéöðá íäøáà  é"ðéñðàîøùà é"ð  ä"åî àøòáòåå íéøô á"ñîåå é"ð 

áøä øòáòåå ìàøùé äùî à"èéìù á"ñîåå ìàåé é"ð  áøä øòáåøâ ìàéçé ìàøùé éñðàî à"èéìù 

    èëàð êàåå      

 ä"åî ÷çöé äîìù ø"á ìãðòîñéìãééà é"ð  ïúçä"åîä"ò ïøòèù àôéìéúéáá , 18 Borem #5-A 
á åúøçîì î"éøáäå ã"îäéá äùî çîùé322 ùãéìèàø  úéøçù7:00 

 ä"åî ñééåå äùî(øòîàøô) é"ð  
             ø"áä"ò óñåé   

ïúçä"åîøàâðåà øæòéìà íäøáà é"ðéúéáá , 2 Throop 
 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå áìñøá306 ùèéìãàø  úéøçù8:00 

      áøäøòîéååù ìàåîù à"èéìù  
áï à"èéìù óñåé â"äøä úøåú é"øïàãðàì ãñç ïúç èéìù áåùàøá ÷"ãáà ö"äâä"àéúéáá , 234 Lee Ave. #3

     úåðåúç      
ö³ìí −ëêö³ìííñ×í −ëê 

ä"åî  ÷ñéøá äîìùé"ð á÷òé é"ð áøä ïééèù éìúôð é"ð 
  íìåàáìàéøòôîéà

ä"åî øòîéååù ãåã é"ð äùðî áàæ é"ð ä"åî òñééåå éáö ìàéæå é"ð 
  íìåàáàâéô ñãøôúåéèøôë ìá÷ì àð úåðîæä åðçìù àìù úåéä

â"äøä øòååàøá éáö 'éòùé à"èéìù ïåùîù äîìù é"ð ä"åî ïøòèù íçðî äùî äîìù é"ð 
  íìåàáìèñò÷ æåàø

ä"åî øòâøòáöøòåå ñçðô é"ð à÷öøéä éìúôð é"ð ä"åî øòâðéæòìù äùî êåøá é"ð 
  íìåàáåå õéååàçìé- éñðàî

ä"åî ïàîøòáòåå ïøäà é"ð òùåé íäøáà é"ð ä"åî ñéìãééà àãåé ãåã é"ð 
  íìåàá ïééèù÷ò- é"÷

 בערב 8:30בשעה  ראטלידש 306בביהמ"ד אברכים ברסלב  ממשפיע אנ"שהר"ר משה יעקב הורוביץ שליט"א  ע"ישיעור הכנה לפורים 

 מעריב אחר השיעור -בביהמ"ד בראשוב 9:30בשעה הרה"ג המשפיע ר' יצחק אייזיק קרישעבסקי שליט"א היום  ע"ישיעור הכנה לימי הפורים 

 917-471-1480למקובלים בצפת עיה"ק 'בעצם יום' הפורים, יתקשר לחבורת מהרח"ו  מתנות לאביוניםהרוצה לזכות ליתן 

  חברה
 שמחת פורים

קען גיין משמח זיין קען מען די ליסטע פון די אלמנות ווי מען 
 אויפפיקען מיטוואך ביי אלע סאטמערע מקוה אידען.

  א פרייליכן פורים

ê¾³ −× èê¬½ò−ð 

þðê ë"− Mar. 3 ’½ôñ 

#11-127

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  



~  חכם לב יקח מצוה~  
 עס ווערט געזוכט אינגעלייט וואס זענען גרייט צו גיין ליינען די מגילה בייטאג/ביינאכט

718-387-0630אין שפיטעלער רופט   

  בגמ"ח יוסף שלמה) (לשעבר זכרון לאה להשאלת גמרותגמ"ח       כרון צבי ובריינדילזגמ"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  מ"ד)ש'ער ביהע(אונטער דיער  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  די גמ"ח וועט אי"ה זיין אפען היינט דינסטאג
  אווענט 8:00ביז  7:00פון 



ע סגולה לשמירה והצלחה ושידוכים! איינמאליגע געלעגנהייט, צו פארקויפן עכט זילבערנע געבענטש
מטבעות 'מחצית השקל' פון הגה"ק מריבניץ זיעועכי"א, און עס אפגעשפראכן בעצם יום הפורים 

 לאזט קלארע מעס., "הכסף לצדקה" 212-760-4742תשל"ה, וכל הקודם זכה, נאר ערענסטע רופט 

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



 

õ -  −ëþëêï óìòô  š®êš ð"ëê ñ"®ï −š½ô−ñ¾îþ− öí×í - î"þ³ 
ë -  −ëþñêð−îî ³−ë −òëþô ñ"®ï êšò−îîš - ó−ñ¾îþ− ,ñê - ë"×þ³ 
ë - −ëþñðò¼ô óìòô ë”þ ñšî− ëš¼− ñêþ¾− ±−îîþîí  ëîì−ñîë ð"ëê ñ"®ï -  ëš¼− ³ò¾î¾ ½"ìô - ð"×þ³  
? - −ëþñðò¼ô óìòô −×ðþô ë”þ ¼¬ò ö³ò −ñ³õò ¾þ−í - ó−ð¼þ ð"ëê ñ"®ï ±−ò−ôîð - ê"ôþ³  
õ - −ëþþ¼ë þ×¾− ë” þþïî¼ šì®−  ëîëñ ,±−îîê¾¬îë ð"ëê ñ"®ï ö−−¬¾ò−îî¼ñ - ì"ôþ³ 
? -  −ëþí¾ô ¼¾îí− ñê−ôìþ− ë”þ íðîí− ëš¼− )ëò¼ò¼¬ (ëš¼− ¾þ¾− ö−ïêòðêþô ñ"®ï ó−î - ¼"þ³ 
õ -  −ëþí¾ô ë” þ¾−þ¼ë ëîð  óêþëñêîî ð"ëê ñ"®ï èþ¼ëò−−îî -  í¾ô ñíê ½"ìô - ë"¼þ³ 
ë - −ëþíôñ¾ ë”þ μîòì ëîð μ−ò¼í )ëê ñ"®ï (š½¼ñê”ëî½ê½ ð - ëîëñ -  í¾ðì íìòô ½"ìô - ¬"¼þ³  
ê - −ëþöþíê ë” þþ−êô  ó¼îò −þôê) -  ¾¬−−ë ð"ëê ñ"®ï ±−îîþîí (ëîš−ïð - þ³ï"õ  
ê - −ëþ¼¾îí− ë”þ μñô−ñê −ë®  ëîïêñë ð"ëê ñ"®ï êþ−õ¾ -  š−ð® −þõ/í¼î¾− öþš ½"ìô - ë"®þ³  

 ---------  
õ - −ëþ½ìòõ ë” þμîþë  ê¾þêëô ñ"®ï þ¼èêí (μîþë −þôê) - ê"¾³  
õ - −ëþêõ−ñ ¬"î− ’−òòì ë”þ ëîð μ−ò¼í μîòì þ¼−êô - −ñêí−ô¼½ô ñ"®ï ó−îëñ¬−−¬ -  ¬"î− ³ìòô ½"ìô - î"×¾³  
õ -ëþ −šì®− −îñ ë” þë−−ñ ’−þê öþíê þêîî¾¼ô¼¬ô ñ"®ï þ¼õ−−ñ - ó−ñ¾îþ− - ¬"ò¾³  
ë - −ëþ−ë® −ñ³õò ë” þíôñ¾  ëîëêëô ñ"®ï óê¬¾þëñí - í"½¾³  

 öèþêôμêîî¬−ô - þðê è"−  
õ - −ëþíðîí− ë [ð−½ìí]”þ ñêîô¾  èþîë¾òè¼þô ñ"®ï -  ó−ð−½ì þõ½ ½"ìô - ï"¼š³³ ê"ð  
ê - −ëþ ñêþ¾−ë”þ  ¹½î−"®ï ¾−ñþ½−ê êšêþšô ñ -  ê"ôþí −ëê - ì"×¾  
õ - −ëþöî¾ô¾ ë” þöôñš ½îô−òîñš  ëîëñ ð"ëêþ ñ"®ï - í"³ 
õ - −ëþ’−¼¾− ë” þñê−ì−  ëîëñ ±"ôîð ñ"®ï -  ö−ñëîñ ó"þíô ð−ôñ³ - ì"³ 
õ - −ëþë−−ñ íðîí− ë” þñêþ¾−  ëîëñë ô"þ ñ"®ï - ¬"³ 
õ - −ëþëš¼− ë” þóíþëê ¹½î−  ëîëñ ð"ëêþ ñ"®ï öè−îëò−ñ¼ò−®êš - ×"³ 
? - −ëþþ¼ë þ×¾− ë” þí¾ô  ëîëñ ±"ôîð ñ"®ï - î"×³ 
? - −ëþêò×¾ óîñ¾ ñêþ¾− ë” þñ×−ô ñê−ì−  êšêþšô ñ"®ï - ë"ô³  
õ - −ëþ±þ−í −ñ³õò ë” þöêôõ−ñ þï¼−ñê  þëîòêíô ñ"®ï ±"× öí×í - ¬"½³ 
 

õ - −ëþþ−êô ë” þëš¼−  ö−¬òê¬½òêš ð"ëê ñ"®ï (ö−ðô¼) - í"òš³  
õ - −ëþöôñï óñî¾ô ë” þó−−ì (ïþ−ë)  −îêþšêõ ð"ëê ñ"®ï - ½"š³ 
? - −ëþñðò¼ô óìòô óíþëê ë”þ ¾îë−−õ óñî¾ô ) êòîîêþô ñ"®ï (êò¾¬ò¼ñ -  ¾¬−þï¼ôô ð−èôí ð−ôñ³ - ë"½š³  
? - −ëþðîð ë” þóíþëê  êòëîðô ñ"®ï ±−îîêšñê¾þêô - ê"õš³  
ë - −ëþñêñ®ë ë” þþ−êô ) íêþ¬½îêô ñ"®ï ³î−ñèþô (ó−ë−³ò þ−êô -  ³ë¾ þ³× ½"ìô - ê"õš³  
ê -þ −ë¹ñêîî ëêï ë”þ þ½−ê ñêþ¾−  êòêðþîíô ñ"®ï öþêíò−−ê -  î"ïþíô ¾îþ−õ ½"ìô - ë"×þ³  
? - −ëþñêþ¾−  êšêþš −ñîðèô ñ"®ï ¬êþôê¾ - ê"ôþ³  
õ - −ëþ−×ðþô ë” þñêþ¾− ) êñ¼½¼îîêþ¬¼õô ñ"®ï −îî¼ñ (ñêþ¾−î íðîí− ³−ë - ï"ôþ³ 
õ - −ëþ½ìòõ ë”þ í¾ô  ¬¾¼þè−ò ð"ëê ñ"®ï þ¼èþ¼ëò−−îî - î¾ ½"ìô èþîë½î¾ ¹"þíô ³" - è"òþ³  
ë - −ëþöôìò ë”þ ’−þê −ë®  ö−þ¼¾¬ ð"ëê ñ"®ï ö−−¬¾ðñêè -  öìñî¾í ³ìò ½"ìô - ð"òþ³  
õ - −ëþðîð í¾ô ë”þ þ−êô ñêþ¾−  ö−¾êñêš ð"ëê ñ"®ï öí×í -  ëíï ³îþõ¼ ½"ìô - í"òþ³  
õ - −ëþñê−ì− íôñ¾ í¾ô ë”þ ¹½î− ðîð ) ±ñ−¾ô ñ"®ï (ëîñ¼ñ -  í¾ô −þëð ½"ìô - ð"¼þ³  
õ - −ëþê−½îï óñî¾ô ë” þñêî− šì®−  ñ¼þêô ñ"®ï (êîîïêš−¬òêš) - õ"þ³  
ê - −ëþþï¼−ñê ë” þ ñêþ¾− š½ò−ô ð"ëê ñ"®ï ¾¬−îîêò−ëêþ -  þï¼−ñê ³ò¾ô ½"ìô - ð"õþ³  
? -  −ëþšì®− ë” þ ñ−¾¼í ¼¾î−(ëîï−þ¬½)  ëîš−¬þê¬ô ñ"®ï ð"ëêë - ¬"õþ³  
õ - −ëþ−ñ³õò ëš¼− ó−−ì ë”þ ö−ô−òë óíþëê )îê¾þ¼−îî ê¾þêîî ±"ôîð ñ"®ï èþ¼ëþ¼ëñ−ï (î - ®"þ³ 
ë - −ëþðîð ëš¼− šì®− ë” þμîþë  ±−òïêþ¬½ô ñ"®ï þ¼èêí (±−òï−îî) - ë"®þ³  
ë - −ëþñêšïì− ë” þ’−þê ññí  š®êñõ ,¾−ñêš ð"ëê ñ"®ï ±¬−¾õ−ñ -  í¾¼ôíî ¾þðôí ½"ìô - ë"®þ³  
õ - −ëþñðò¼ô óìòô ë” þ¹ñêîî ëêï  ö−ëôîèô ñ"®ï êðòêñ (ëîš−þ¬½) - þ³ï"®  

 ---------  
ê - −ëþóìòô š−ï−−ê šì®− ë”þ ëš¼− íôñ¾ ) ±−−íðêõô ñ"®ï ö−−¬¾ò¼×−−ê (−þ¬½ - è"¾³  
ê - −ëþí¾ô ë” þ’−ñðè  îîêñ½−òê¬½ô ñ"®ï ë¼−ñ¬êè −îñí (þîëôê½) - è"¾³  
ê - −ëþñðò¼ô óìòô ë” þ−ñ³õò  ëîòê¾šô ñ"®ï óê¬¾þëñí - è"¾³  
ë - −ëþí¾ô ë” þðîð  ñ"®ï ö−−¬¾ò−−õ - "î¾ ½"ìô í¾ô ³îþèê ³ - î"ô¾³  
õ - −ëþþï¼−ñê ë” þ−îñ ’−šïì− ê¬êô ð"ëê ñ"®ï ¾−õ (½êðêí) - êšñê½ - ê"½¾³ 

 אויפבוי פון צווייטן בית המקדש דורך הורדוס -לויט עטליכע שיטות, איז אין דעם טאג געענדיגט געווארן די ווידער
  נין יפה בימיו." [ג'תשע"ט]המלך, אויף וואס חז"ל זאגן "מי שלא ראה בנין הורדוס לא ראה ב

  אין מגילת תענית שטייט אז דער טאג איז געוווען א יום טוב ביי כלל ישראל, גערופן "יום טוריינוס," אבער שפעטער
טאג געכאפט לוליינוס און זיין ברודער פפוס (צדיקים גמורים, רש"י), גערופן די "הרוגי לוד"   האט מען אין דעם

אין דעם טאג זענען געכאפט געווארן די צוויי צדיקים   מען מבטל געווען דעם יו"ט וויילעקד"ה. נאך שפעטער האט 
  ברידער שמעי' און אחי'. לויט עטליכע שיטות זענען די פאסירונגען היינו הך, די זעלבע ברידער.

 [אדר א' ה'ש"כ] .חלק ג' פון זוהר הקדוש ווערט געדרוקט צום ערשטן מאל אין מאנטוע, איטאליע  

 באריכט פון ניו יארקער "גמילות חסדים קאמיטע" זאגט אז אין לויף פון צוועלף חדשים האט די גמ"ח געבארגט א  א
  $ פאר נאנט צו פיר טויזנט אידישע משפחות. [ה'תרנ"ט]68,000סך הכל פון 

  א הרבנות געווארן רב אין שטאט סאטמאר, איבערנעמענדיג דעם כס כ"ק אדמו"ר מסאטמאר זי"עאין דעם טאג איז
אלס מרא דאתרא פון די עיר ואם בישראל, און פון דארט איז די כתר הרבנות פון די שטאט געבליבן על שמו 

ם. [ה'תרצ"ד] (מען האט צוגעגרייט א ריזיגן "צאתכם לשלו'" אין ותלמידיו וחסידיו אלפי רבבות ישראל לדורות עול
שעה שפעטער, אבער דער רבי זי"ע איז  2קראלי אויף חצות היום, און א ריזיגן "קבלת פנים" אין סאטמאר אויף 

באשמורת הבוקר אין א שטילע קאר, און איז אנגעקומען אין סאטמאר גאנץ פרי צום   ארויסגעפארן פארטאגס
  ענען, נישט וועלנדיג די גאנצע כבוד מלכים וואס מען האט אנגעגרייט פאר'ן גיין און פאר'ן קומען)דאוו

   . 107#הערות רופט אין אפיס עקס. הוספות און פאר סיי וועלכע  

å øòèòå  èê¬½ò−ð −−ò¾ μ−ñè¼ô ∞33 -∞34     μêîî¬−ô öè¼þ ∞31 -∞46      èê¬¾þ¼òêð −−ò¾ μ−ñè¼ô ∞14 -∞32  

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)
  א משגיח מומחה ויר"ש גלאט ב"י, ניקור ומליחה מיט אלע חומרות והידורים דורך

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

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

212-444-9955
õ- −ëþí¾ô  ëîëñë ô"þ ñ"®ï-  ö−ñëîñ ó"þíô ñ¾ îò³îìô- í"×³ 
ê- −ëþí¾ô ë” þ−ñšñ¼ï  ó−−íòêô ð"ëê ñ"®ï ñ−îî¬êþè-  ’íë ê"−î)- ë"ô³ (’îë 
ë- −ëþþï¼−ñê ë” þšì®−   š½þêîî¼¾õë ô"þ ñ"®ï ³î−ì- ï"×š³ 
ê- −ëþó−−ì  êòî¬ñê −ô×ìô ñ"®ï ¹þêðò−−þ- í"½š³ 
õ- −ëþñ¾−õ óìîþ−  š"¾þíô ¼ïèô êòñ−îî −ô×ìô ñ"®ï- ¬"½š³ 
ë- −ëþöî¾þè óíþëê  þ−š− 
ê- −ëþ’−ñê  êòñ−îî −ñîðèô ñ"®ï ¼−îþðô-  ê"þèí ð−ôñ³- è"¼š³ 
ë-  −ëþóìîþ− þï¼−ñê ë” þëš¼−  ³õ® ±"ôîð ñ"®ï þ¾−ñê- ð"õš³ 
?-í¾ô  
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חברת מספקי מזון

  718-907-1950

 

יארצייטן

י"ב אדר



   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 
 347-587-0906אינגערמאן איז גרייט צו זאגן ויהי נועם, חמשה חמשי תורה און אייער נייע דירה כמובא בתש' אבני צדק רופט 

  845-217-0750ן יונגעלייט ארומצוגיין פורים נאך געלט, זייער שיין באצאלט, א גאר וויכטוגע צוועק זוכט בחורים או

 347-486-1906/347-471-4609יעצט געווארן עיוועל. מומחה מיט אסאך עקספיערנס פאר אלע סארט שרייב ארבעט, צוגרייטן צום דרוק וכד' 
  718-384-4190טע צאל, רופט: סממני הקטורת, באגרעניצ 11צו באקומען די  -היסטארישע געלעגנהייט 

   718-831-2518כאפט אריין א סגולה! א בלאט בכתי"ק פונעם הייליגן חתם סופר זי"ע סגולה לשמירה לפרנסה ולרפואה. 

  718-388-1458       שמואל מנחם קאהן               ריטעיל   –האלסעיל       מגילות  
 718-436-0707ניפן ציצית, גוט באצאהלט, ביטע רופט: מיר זיכן אינגעלייט מיט עקספעריענס צו ק

 347-831-6065ספרים סטאר אין וומס"ב זוכט אן ארבייטער פאר נאכמיטאג/ביינאכט שעות, א גוטע געלעגנהייט פארן ריכטוגען פערזאן!
 718-782-3138ם טיש, באס קיין קרית טאהש אויף יו"ט פורים * דינסטאג ביינאכט * צוריק אי"ה מוצש"ק נאכן שושן פורי

 .שוין דא צו באקומען א גרויסע אויסוואהל פון טריקענע און זיסע וויינען, ביי די שמשים -  יין המשומר
 preservativesאלע וויינען זענען גענצליך נאטורלעך אן קיין שום 

 718-938-8026גאר גוט באצאלט געזוכט יונגעלייט/בחורים ארום צו גיין נאך געלט פורים פאר א גאר וויכטיגע צוועק, 
 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• 
 גוטע פרייזן פאר אינגעלייט וואס ווילן זיך איינהאנדלען א מגילה   ספעציעלע - 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 -  718-878-5040רופט:  (לי/בעדפארד),פורנישד דירה צו פארדינגען, ווילסאן 
ë"½ôîî - ,9  ברענד ניי אפיס ספעיסעס צו פארדינגען, בעיסמענטft ceiling  ,718-522-5512ס"פ, עקסטער אריינגאנג,  900מיט פענסטערס
ë"½ôîî - 2  347-875-0438פט: יאר, רו 3בעדרום דירה אויף סקילמאן צו פארדינגען פאר  

ë"½ôîî - 480 s.f. Basmnt 'office/small business' space for rent, brand new, privet street entrance, Spencer/Willoughby 347-236-0066

ë"½ôîî - A 1 bedroom, and a 1 bedroom furnished apt. for rent, Skillman/Myrtle. 347-460-8191 
ë"½ôîî  -  3  און (מיט בעטן יאר 1בעדרום פורנישד דירה צו פארדינגען פאר ביז appliances( 347-683-6859  
ë"½ôîî -  נישט בעדרום דירה  4אדער  3געזוכט צו קויפן א)Domsey ( 802-487-0426רופט 
ë"½ôîî -  718-930-5601 )8(נישט סעק. צו פארדינגען,  5רומיגע דירה אוף הופער ביי סאוט  5גרויסע ליכטיגע 

 −−òë"½ôîî  -  718-395-3394בעדרום ליכטיגע בעיסמענט דירה צו פארדינען, רופט בראקער  1נייע 
 −½òêô-  בעדרום דירה אויף  4א נייעElm St :347-423-3604. צו פארדינגען, הערליכע פארטש, רופט 

−"š -  לעצט פארבליבענעup & down  אין די הערליכעRaywood ס"פ +  3500מענט, דיוועלאפpotential income of $2600 ,845-662-4798

½ñ−š½¬¼š - MAGNIFICENT VACATION HOME AVAILABLE FOR RENT FOR SHABBOSIM OR DURING THE WEEK, 845-459-5702 
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 - יף טוילעטס מיר שטאפען או - sewer mains, 1000-783-718 .א.ד.ג

 917-553-2012ארבייט אין וומס"ב, רופט:  warehouseגעזוכט א געשיקטע יונגערמאן פאר 
Full renovation, kitchens, baths, basements חתן כלה ,apt., yrs. experience, H. Fogel 917-586-3774 

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 
Property Management company looking to hire a full time Bookkeeper, Please call 347-690-5565 
Fast growing online based business is looking for experienced buyers to join our team, 

Salary plus commission, all resumes will be confidential, fastgrowingonline@gmail.com 
1107-404-late hours, 718 -Washer , Dryer ,Fridge ,Stove, A/C  Same day  - Appliances RepairApplex   

 917-538-8940 :חדשים, רופט 6ביז  2ן פאר געזוכט איבערצונעמען א ליעס פון א קאר/ווע
    classic blackberry with keyboard     ,Atlas 139 Heyward 718-624-7500בלעקבערי  Verizonמיר האבן אריינבאקומען די נייע  פריילכע נייעס

Tax Returns-Office: 76 Lee Ave.  944-1929 -347 משה יואל גאלדשטיין 

EMT course in Bora Park starting Mar. 25 ends Jun. 18, register online www.bhemt.com or call 845-393-4EMT (4368) 

 

~ 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 



 


