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            צד הכלה        a   שידוכים  a           צד החתן

 ( מיטטעלמאןהי"ו ) דניאל יודא הירש  ר' 
 וומס"ב  -ני"ו  מאירהחתן: 

 ( מאיערהי"ו )יעקב לאנדא  ר' מזל טוב 
 ב"פ  -תחי'   הענדלהכלה:  

 הי"ו   יעקב הערש אלטמאןר' 
 ב"פ  - ני"ו   מרדכיהחתן: 

 ( לאקסהי"ו ) נתן אלטמאן ר' מזל טוב 
 ב"פ  -תחי'   הענא קילא הכלה:  

 ( קעסטענבוים הי"ו ) אברהם מרדכי זאב שווארטץ  הרב
 מאנסי   -ני"ו  מאירהחתן: 

 ( בערגער) ז"ל אפרים שטיין הרב   מזל טוב 
 ב"פ  -תחי'   מלכההכלה:  

 (ראזענפעלדהי"ו ) יואל ווידער ר' 
 ק''י  –ני"ו   משה הערש החתן: 

 ( שלעזינגערהי"ו )  דוד ווערטהיימער ר' מזל טוב 
 ק''י  –תחי'   עלקאהכלה:  

 (ווערצבערגער הי"ו ) נתן דוב שווארטץ  ר' 
 ק"י   -ני"ו   שאול יודאהחתן: 

 ( לאנדאהי"ו )ן נפתלי הירצקא פריעדמא ר' מזל טוב 
 ק"י  -תחי'   סילקא ריזלהכלה:  

 

             צד הכלה         a   תנאים  a           צד החתן
 הי''ו  נפתלי חיים וואגשאהל הרה"ג 

 הי''ו  פישל אילאוויטש הרה"ג  וומס"ב ( גרינפעלד)  -ני"ו  אלטר יעקב יצחקהחתן:   
 ( קויפמאן) -תחי'  העניא מלכההכלה:  

 הי"ו   משה מרדכי כהנאר' 
 הי"ו  אליעזר וויינבערגער   ר' וומס"ב ( ראטה)  -ני"ו  יוסף לייבחתן: ה

 ( לאקס) -תחי'    דבורה גאלדאהכלה:  

 

            צד הכלה         a   חתונות  a           צד החתן
 הי''ו יואל צין  ר'

 וומס"ב ( לעווי) -ני"ו  יחיאל מיכל החתן:   
 הי''ו יעקב בלייער   ר'
 ( ליבערמאן) -תחי'   ראצא לאההכלה:  

 הי''ו יואל אמסעל  ר'
 הי''ו  יעקב יצחק אייזיק לעפקאוויטש ר' וומס"ב ( האס)  -ני"ו   יוסף מענדלהחתן:   

 ( ראזנער) -תחי'  רייזלהכלה:  

 הי''ו שלום יצחק יאקאבאוויטש   ר'
 וומס"ב (ווייס)  -ני"ו  דודהחתן:   

 הי''ו יודא מרדכי בוידעק   ר'
 ( גרין) -תחי'   חנה איידלהכלה:  

 הי''ו הערשל קלעפנער   ר'
 וומס"ב (גליק) -ני"ו  חיים החתן:   

 הי''ו יואל כ"ץ   ר'
 ( רובין) -תחי'   פעסל  הכלה: 

 הי''ו  ' קויפמאןחיים ארייוסף   ר'
 הי''ו  יואל שווארטץ  ר' וומס"ב ( בראווער)  - ני"ו   אברהם החתן:   

 ( קליין) -תחי'  שרה מלכה  הכלה: 

 הי''ו  מרדכי לייב פישער הרב 
 הי''ו   נחום צבי זינגער  ר' וומס"ב ( אלטמאן) - ני"ו   אברהם דוד החתן:   

 ( וועבער)  -תחי'  שרה הכלה: 

 הי''ו  משה באשישראל  ר'
 לעיקוואד  ( וועבער)  -ני"ו   אלעזר ניסןהחתן:   

 הי''ו יוסף זעלצער  ר'
 ( וויינפעלדפאטריגאל/) -תחי'   ליבאהכלה:  

 
 

 
       

 

 

Blowout Sale -  Today Only 

Yiddish Comics Books  
Huge selection 

2 for $20 
 at the New Expo Place 473 Flushing Ave. 

 

 
 

 

 

 
 

New Weigh Diet  
 A healthy diet without depriving yourself  

of the foods you love.  
Bring a friend and both get a free week.  

C Green 917 930 1947  

 

 
 

 

 

 הילף ביקור חולים 
מיר זוכן וואלונטירן צו אריבערטראגן 
 נארהאפטיגע מאלצייטן פאר משפחות 

5:00און  4:00צווישן   
 

כאפט אריין די גרויסע מצוה און זייט מחי' אידישע קינדער    
8088-388-718רופט הילף   

 

Gifts  

חנוכה  לכבוד  

 

 

Pre Chanukah Sale! 
 

Beautiful Winter Hats  

25% OFF 
1 Week only 

739 Bedford Ave  

929-445-4504 

New service: 
 

 Repair, polish,  
Gold dip  

your jewelry  
(Real gold & silver)    



 

 

 

 
 

 
 

 

 718-215-5947צו באשטעלן  פאר די מאנטל יריד  לעצטע דערמאנונג

Jumping balloons/moonwalks to rent for your Chanukah party, 2 sizes available. Call 347-228-1563 

To sell a brand new black doona. Pls text 917-626-1217 

            Fresh healthy juices and foods delivered to your door 718-388-2202 Call/text 917-652-1114 www.osnaturalfood.com 

Soft touch Electrolysis by C. Chaimowitz, Division/Clymer area. 718-963-3328 

Selling Marks & Spencer undershirts, babies, boys & girls. Limited stock 347.898.0195 

Supermarket office in Wmsbg is looking for a motivated girl to do customer service and invoice entry. Great phone skills a must. 347-450-8597 LM 

Looking for a secretary, must be motivated and proficient with experience in the real estate/management field. Email: 755realty@gmail.com 

Job Opportunity - Petit Clair Children Clothing Store Is looking for Part Time Sales Associates. 

Must have past retail experience. 726 Myrtle Ave. Call/Text 917-202-9835 Email:hr@petitclair.com 
Very Heimishe office seeking high quality graduate for an exciting position.  

We offer benefits, extraordinary work environment and growth potential.  
Would consider p/t to become f/t in June 718-387-8181 ext. 113 lv message. 

Insurance office looking for assistant. Must have some office experience, be motivated and organized. Pls text or call 732-963-1916 

Full time Office Position avail. in the heart of Williamsburg leave detailed message or Text 646-504-7562. 

Real estate development office Looking for a secretary strong organizational skills, self-starter. Call/text 347-316-6187 Or email Ycmk2004@gmail.com 

Looking for girls to work on Sunday with children with special needs. Please call 718-302-3333 ext. 5230  

Hamaspik is seeking a respite worker to take out a little boy Friday and Shabbos afternoon. For more info please call 7183878400 ext. 146 

Looking for talented motivated girls to work with high functioning teens with special needs on Sundays. Please call 718.302.3333x5265 

 

 
 

 
 .און לאזט א מעסעדזש  929-281-4765רופט    Whyte  626עבן די פראדזשעקטס אויף  נ געטראפן א דיימאנד ברעיסלעט שבת    -השבת אבידה 

 718-388-3582געווארן עוועילעבל א ביהמ"ד פאר חנוכה מסיבות, לי פענן געגנט   רופט  

 347-988-0842צו פארקויפן אין א גוטע קאנדישאן צוליב מופן, א מעסטער בעדרום סעט, און א קארנער טשיינע קלאזעט.  

 718-675-6617געאייגנט פאר חתן כלה דירות. רופט    סקרעפערפראפעסיאנאלע  

 917-572-8563ביינאכט  אויף נידריגע שטאק גרייט צו צאלן גאר שיין רופט  Dec. 13ביז   Dec. 10בעדרום דירה פון   4געזוכט א  - וומס"ב 

  Flushing cash & carry only final sale 845-659-7032 .non higher 473@ $60טיכלעך פאר   Armineהיינט מאנטאג וועלן מיר אי"ה פארקויפן הערליכע 

  toll. 802-333-0007+  $90. מאנרא  Toll+    $75וומס"ב. מאנסי    -מיני ווען ב"פ   $18  -קאר סערוויס    ביליגע 

 917-414-3281אויך פאררעכטן מיר אלטע ירושה גארטלעך. רופט:    - . make Professional Fringes &גארטלעך   crochetאון  hand knittedמיר פיקסן  

 718-858-5669ברויט און חלה פאר א גוטע פרייז. רופט   fermented sourdoughגעשמאקע היימישע  

Surgical Stockings   און אלע ערלייsupporters  ,דורך אינשורענסFree Delivery :718-388-4161, פעקסט:  718-254-0017, רופט 

 347-765-6333| ניי וומס"ב   917-842-3923וואכן פאר די חתונה. אלט וומס"ב    4החופה צום מאקסימום, רעזערווירט די "כלה לוסליף"  טייערע כלות נוצט אויס אייער יום  

Candied  
  אתרוג

 

 
 

 ,washed, thinly sliced – אתרוג  1

removing pits 

1 cup sugar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

לייגט אריין די אתרוג מיט די קאפ צוקער אין       
פלאם.    .medא טאפ. לייגט עס אויף א קליינע  

ווען די צוקער האט זיך צולאזט מאכט אראפ די 
מינוט.   10פלאם און לאזט עס קאכן פאר נאך  

)נישט מער( אויב עס איז נישט גענוג זיס לייגט  
 צו נאך צוקער. לאזט עס קאכן נאך אביסל. 

 

גאפל נעמט       א  מיט  די טאפ  פון  ארויס  עס 
איבערלאזנדיג די צוקער אראפרינען אין טאפ.  

א   אין  אריין  עס  .  plastic containerלייגט 
 פרירט. 

 
 )וואשט גלייך אויס די טאפ(

 
  
 
 
 

 

 

 

 

שטענדיג   איז  וואס  מענטש  א 
פרייליך וועט אפגעהיטן ווערן פון  
קרענק ר''ל. און אויב ער וועט ח''ו 
ער   וועט  דאן  מחלה,  א  באקומען 

 עס קענען אויסהיילן מיט שמחה.     
 )הגר''א משלי י''ח י''ד(  

 דער אור החיים הקדוש זאגט:
דאס  האט  אייבערשטער  דער  אז 

תפלות און  מערסטע הנאה פון די  
פון א בשר ודם, מער ווי די  לויב  

וואס   און  שירה  מלאכים  אלע 
יענע   אויף  זינגען צדיקים  וועלט 

 פארן אייבערשטן. 


