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            צד הכלה        a   שידוכים  a           צד החתן

 ( לאביןהי"ו ) יואל טייטלבוים הרב   
 וומס"ב   -ני"ו   יחזקאל יושעהחתן: 

 ( הורוויץהי"ו ) מאיר יחזקאל לעמבערגער הרב  מזל טוב 
 ב"פ  -תחי'   מלכההכלה:  

 ( גוטמאןהי"ו ) ליפא גריןר' 
 וומס"ב   -ני"ו  אהרן יואלהחתן: 

 ( פריעדהי"ו ) משה לייב מייזעלס   ר' מזל טוב 
 וומס"ב  - תחי'  חנה רבקההכלה:  

 ( רייזהי"ו )  חיים מאיר סג"ל אדלער ר' 
 וומס"ב   -ני"ו   אלימלך החתן: 

 (  גרינפעלד הי"ו ) שמואל צבי לאקס ר' מזל טוב 
 מאנטריאל  -תחי'   מירלהכלה:  

 (  ראזענפעלדהי"ו ) יאזשעףהערשל ר' 
 וומס"ב  -ני"ו    שרגא פייבלהחתן: 

 ( מארקאוויטש הי"ו )שמואל יודא שטיין  ר' מזל טוב 
 ק''י  –תחי'   ריזל הכלה:  

 ( שווארטץהי"ו ) קליין עקב יחזקי'יר' 
 ב"פ   -ני"ו  יושע חייםהחתן: 

 ( פילאפףהי"ו ) בנימין לעפקאוויטש ר' מזל טוב 
 ב"פ  - תחי'  יודית הכלה:  

 (  ווירצבערגער הי"ו ) שלמה זלמן בערנאטה  ר' 
 ב''פ  –ני"ו    חיים יושע החתן: 

 (  קלייןהי"ו )   יואל שיף  ר' מזל טוב 
 ב''פ -תחי'    מירי  הכלה: 

 ( שווימערהי"ו )יחזקאל ברוין   ר' 
 ב''פ  –ני"ו    מענדלהחתן: 

 ( כהן הי"ו )   משה דוד ברייער ר' מזל טוב 
 ק''י   –תחי'  גיטלהכלה:  

 ( ראזענפעלדהי"ו ) יודא גאטליעב הרב
 מאנסי  -ני"ו   יצחק אייזיקהחתן: 

 ( אונסדאפערהי"ו )  פנחס ווידער הרב מזל טוב 
 מאנטריאל -תחי'    יוכבד זיסלהכלה:  

 

 

            צד הכלה         a   חתונות  a           צד החתן
 הי''ו   מאיר יודא גאלדבערגער  ר'

 הי''ו  ישראל יצחק קאהן  ר' .()א וויליאמסבורג (  וועבער  ) -ני"ו   מנחם צבי החתן:   
 (  גאדינגער ) - תחי'   פערל  הכלה: 

 הי''ו ן יודא צבי פריעדמא הרב  
 (מ. .ו) וויליאמסבורג  ( שטיינמעטץ) - ני"ו   יצחק אייזיקהחתן:   

 הי''ו  טובי' וויינשטאק ר'
 ( עהרענפעלד)  - תחי'  שרה  חי'הכלה:  

 הי''ו מרדכי יודא בלום  ר'
 ( .פ .ר פ) וויליאמסבורג  ( מייזעלס) - ני"ו  שלום שמעון החתן:   

 הי''ו  משה זילבערשטיין ר'
 (יאקאבאוויטש)  -תחי'  הינדא רבקה הכלה:  

 הי''ו ר  מרדכי שבתי ווערצבערגע  ר'
 (.צ .ר פ) וויליאמסבורג  ( ראזענבערג) -ני"ו  יודל החתן:   

 הי''ו  יואל פעדער ר'
 (עלפער) -תחי'   בילאהכלה:  

 הי''ו  אברהם יודא בלום  ר'
   ע"ההלל פארגעס  ר' (.פ) קרית יואל   ( קליין) -ני"ו  שמעון החתן:   

 ( גאלדבערגער)  -תחי'  חי'הכלה:  

 

 

 

 
 

 Solutionאון   Nebulizers  גמ"ח פאר
57 Franklin Ave #2B 1651-246-718  
12 Harrison Ave #1C 6849-243-347  

 קען מען אויפפיקן ביי  Ginger Juiceפרישע 
183 Wallabout St 5th fl   718-486-9166   -    643 Bedford Ave  718-222-0448 

60 Division #13-H 718-388-8318    -   104 Spencer #3-A-347-683-3270 

 Save-A-Life 845-444-2619  9  רופט , צו באקומען סיי וועלכע הילף פאר די וויירוס 8 
Dr. Tannenbaum's rub  is very effective for the virus 845-579-5060 

 עס איז ראטזאם אוועקצולייגן די אינפא 
 

 

 

The Tichel Place 
 is coming  Next Sunday 11/29 

 At 213 Lee Ave Suson Vsimcha 

 from 11:00 to 7:00  

Buy The Best Chanukah Gifts 

 

  Fresh Flowers 
 

              We offer beautiful Ready Bouquets 
  as well as a full variety of loose flowers! 

 

 
 יעדן ער"ש ביי ששון ושמחה      

                    213  Lee Ave 
 

                                                      For phone orders  
                                  please call 347-525-7420         

 

 

 

 
 

 

 

 
 

739 Bedford Ave  

929-445-4504 

New service: 
 

 Repair, polish,  
Gold dip  

your jewelry  
(Real gold & silver)    

Pre Chanukah Sale! 
 

Beautiful Winter Hats  

25% OFF 
1 Week only 

Professional 
Florist on 
premises 

 

Inquire 
about our 
Tenoyim 
Special 

 



 

 

 

 
  

 
Seeking girls (older than 16) and women to work with girls and help families in the afternoon and weekends.  For applications , pls email szablotsky@comforthealthny.org 

Professional haircuts and style in new Williamsburg area pls call 718-930-2558 lv. msg 

Big selection of winter coats ladies boys and girls. 718 Myrtle Ave. 

 קויפן אדער דינגען Myrtle 718   347-886-6389האלט איר פאר א שמחה? זוכט איר א קלייד פאר מחותנ'סטע? געשוויסטער? רופט  

Looking to upgrade or replace your kitchen? Call the pro. We design and install high end - semi custom - standard kitchens. Call 929-453-9858 

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

Retail store in new Wmsbg costumer service position available in store Sunday to Thursday 1:00 to 6:30. 347-699-6320 L.M. 

Rayim is looking for a ComHab/respite worker to work on kriah/reading skills with a 

developmentally delayed 12 yr. old girl please call if no answer leave a message. (646)260-5385. 

Sell from home natural health products and build a respectable income! 718-841-8666  

Multi girl insurance office is looking for a worker to start immediately. Great potential. Great pay. 347-455-0115 

קומענדיגע לערן יאר תשפ"ב הויך שול קלאסן אויף די \ ענגליש פאר די בית חינוך לבנות עלמענטרי \ א היימישע חסידי'שע מוסד און מאנסי זוכט א מנהלת אידיש   
   Principalmonsey@gmail.com אדער אימעילט צו 295-845- 8057ביטע פעקסט אייער רעזומעי צו   

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

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. 

Warm preschool in Williamsburg has immediate opening for teacher, assistant, and short and long 

term substitutes. Great salary, opportunity for growth -wonderful place to work.  

Please text 973-722-2712 or call and leave a message with call back number 

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

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

 

 

 

 
 718-782-6917רופט  וואכן צוריק ביי לי קאר. העיווארד צוויי    Gold and diamond necklaces פארלוירן א    -השבת אבידה 

 718-812-6256פארלוירן פאריגע וואך א דיימאנד ברעיסלעט, אויב געטראפן רופט    -השבת אבידה 

  718-783-3170רופט  H & Mביי  M. Wertzbergerגעטראפן א בערזל מיט קרעדיט קארד פוד סטעמפ קארד און געלט מיט די נאמען   -השבת אבידה 

 347-699-2033בעדפארד/הופער/לי. האט נאך געציילטע סלאטס עוועילעבל, צו רעזערווירן א סלאט.  טיטשער ברכי'ס פלעיגרופ

 347-374-0960מאל א וואך אין ניי וומס"ב, רופט    3געזוכט א בעיביסיטער ביי מיר אינדערהיים  

 718-797-0450 347-668-3591בעדרום דירה אין בעסטע געגנט מיט אלע באקוועמליכקייטן, צו פארדינגען אויף די וואך   3א פורנישד הערליכע   -וומס"ב 

 917-577-0479בעטן, ספעשל פרייז פאר דעם שבת.  17בעדרום הויז פאר שבתים.  5צו פארדינגען א הערליכע   -  Oak & Vineלעיקוואוד/

    347-731-2327, רופט:  poolהיימישע בילדונג,    (Indian creek)בעדרום דירה געווארן עוועיל.    2ברענד ניי  א   - מיאמי

 646-972-3357  : רופט  . זוכט צו טון סטעדי דזשאבס געאייגנט פאר ישיבות אדער סקולס  באקוועמע ספרינטעראינגערמאן מיט 

 917-935-8463מארסי רופט /סבעיביסיטער עוועילעבל  אין די געגנט פון אסאך חתונה זאלן דיוויזשאן/ראס

 718-522-4139שייטל פריש ווי ניי רופט    syntheticלערנט זיך אויס צו האלטן אייער 

   929-249-3800שעה  אויף  24צו געבן אייער נדבה פאר א איד וואס איז נעבעך אריינגעפאלן אין שווערע חובות רופט די טעלפאן ליין 

מעסעדזש לאזט א דיטעילד  4101-789-646סטעיט אפיס אין וומס"ב זוכט א פול טיים סעקרעטערי גוט באצאלט רופט/טעקסט א ביזי ריעל ע  

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

 917-299-7310און ספעשל פאר לאנג דיסטענס  פעסענדזשער ווען סערוויס לאקאל   8פעסענדזשער ווען מיט נייע  15שמחה: נייע  

 718-564-6050. אדער אנדערע געבורט פראבלעמען? איר קענט מעגליך פארדינען מיליאנען רופט יעקב בראדי  C.Pהאט איר א קינד וואס איז געבוירן מיט  

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

לייגט צו די   מישט צוזאם די מארגארין און צוקער.  
אייער, וואנילע צוקער, מעהל און בעיקינג פאודער. 

 מישט אלעס צוזאם.  
 
 .                    chocolate chipsאון  peanutsמישט אריין די  
 
 . cookie sheetאויף א  batterשפרייט אויס די  
 

אויסקילן,   40פאר    350:  באקן עס  לאזט  מינוט, 
 rectanglesצושניידט עס אויף 

 

 

 

Batter: 

 
2 sticks margarine 

1 ¼ cups sugar 

1 ¼ cups brown sugar 

4 eggs 

4 vanilla sugar 

3 cups flour 

2 tsp baking powder 
 

 ---------------- 
 

1 can unsalted roasted peanuts 

1 container mini chocolate chips 

 

 

 

 

CHOCOLATE Chip 
 bars 
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