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  וומס"ב -ני"ו  חיים יהודההחתן: 
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  )מאיערהי"ו ( יושע העשיל וואגשאהל הרה"ג 
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  הי''ו שמחה ישראל ווייזער ר'
  )לעווינזאהן( -ני"ו  היללהחתן:   
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  )ווייס( -תחי'  דבורההכלה: 
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 משה ויואל
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  הי''ו יצחק בנימין עסטרייכער ר'
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  הי''ושרגא יצחק ווייס  ר'
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פאראדייסבית רחל 
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  הי''ויצחק מנחם בערגער  ר'
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  הי''ופעקעטע  אלי' ר'
  )שווארטץ( -ני"ו  מענדלהחתן:   

  פרדס יואל
 העיווארד 125 
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  )גרינפעלד( -תחי'  ברכההכלה: 

  

 

  

  

 

  

Brach's Bed & Bath 
517 Park  Ave 

Last Day 
of Chanukah savings on bed linen  

$100 and up 
 

  

 

 

 

  



 

 

 

  

  

If your child is out of school/Chider/Yeshiva and you will like to set up learning arrangements with other mothers, Call 914-362-1231 

Head Start is seeking someone responsible to serve as a health coordinator. Must work well with 
parents and staff to ensure physicals and immunizations are up to date. Call: 718-935-9848 Ext 19440 

A Medical supply company seeking FT in-house sales person leads provided, office located in Wmsbg. Email medicalsupplyjob106@gmail.com or call 631-517-3610 

A lady available to tutor your child, Call 929-409-0377 L.M. 

Busy multi girl office looking for front desk FT secretary for immediate hire. Please call 718-246-4762 ext. 187 and leave a message 

Heimishe office in Wmsbg looking for bright motivated FT secretary. Will consider PT till June. pls Call between 9:00-2:00 917-636-3010 

Are you looking for a job or a worker? We can help! please email lgjobsforu@gmail.com or call/text 347-356-8530 

Multi-girl Office in Wmsbg looking for FT, recent graduate, responsible and energetic secretary for immediate hire. Please Call: 929-575-4500 

Why waste your musical talent? For piano lessons please call and leave a message 347-834-3502  

Very busy Willi. Office looking for an experienced secretary or graduate for full time, very good pay, 718-812-7325 if no answer lv msg. 

LAWYER Accidents, Slip & Fall Injury, Medical Malpractice & More. Howard Kagan, ESQ. 718.258.8080 מיר רעדן אידיש 

  

  

  

  

  1149#דערנאך  1דריקט  845-738-1999לתועלת הרבים הערט אן אינהאלטסרייכע שיעור פון הרב ר' הערשל מייזעלס אויף די נושא פון מיזעלס. רופט: 

 Extended Chanukah Sale for this week  -  הערליכע קריסטלchandeliers  929-390-2411יעצט דא צו באקומען פאר גאר ביליגע פרייזן, רופט  

Kiddie Center   347-779-7021פלאשינג האט יעצט אפאר סלאטס עוועיליבל, א. שנעעבאלג  583פלעי גרופ no transportation  

   Ref. avail. 718-289-0888 loving & caring environmentעקספיריענסד איבערגעגעבענע בעיביסיטער  האט עוועיל. עטליכע סלאטס מארסי/הופער געגנט. 

  917-243-2675צו וואקסן ביטע רופט  teenagerאויב ווייסט איר פון אן עצה פאר א 

  ל.מ. 718-963-4343ווילסאן געגנט, רופט /ווייט Haircuts & stylesפראפעשענעל 

  ל.מ. 347-364-7770. רופט: newborns 2עס ווערט געזוכט א בעיביסיטער ביי מיר אינדערהיים פאר 

  ל.מ. 347-988-8948גוטע געגנט רופט   fully furnished בעדרום  דירה מיט א שיינע פארטש 2ן א עצו פארדינג -  וומס"ב

  347-526-6879בעדרום דירה, טרופ/וואלאבאוט, רופט  2ן א עצו פארדינג - וומס"ב 

  929-466-3162שיקט א טעקסט צו (נישט זומער שבתים) ן אין ליזשער לעיק פאר שבתים עא שיינע הויז צו פארדינג - סוואן לעיק 

 347-424-6783רס ביטע רופט אעלעוועיט עטאארנטליכער קאמפעני/ארבעטער פאר פריוו ןבקשה! אויב האט איר אינפארמאציע איבער א

  347-383-7475ל. פאר ביינאכט שעות נעבן כתר צבי/רייזל ביטע רופט עבעיביסיטער עווי

  347-699-6196, מיר וועלן עס אויפפיקן, רופט: Neocate Formulaמיר זענען גרייט אפצוקויפן אייער 

Surgical Stockings    און אלע ערליי supporters   ,אינשורענס Free Delivery  :718-388-4161, פעקס:  718-254-0017, רופט   

Breaded  
Fish burgers 

  דער של''ה הק' שרייבט:
''פון די מחלוקת פון קרח דארף 
מען ארויסנעמען א מוסר השכל, 
 ווי ווייט דער עונש פון מחלוקת

גרייכט. ווייל קרח איז געווען דער
פון די חשובע מענטשן פון כלל 
ישראל, (ער האט געטראגן דעם 
ארון און לוחות), און עס האבן 
געדארפט ארויסקומען פון אים 
גרויסע צדיקים. דאס אלעס איז 

אים נישט בייגעשטאנען, ער האט 
גלייך באקומען אזא הארבע עונש 

בלויז פארן זיך קריגן. ווייל  –
מחלוקת איז זייער שווער אין 

  דעם אייבערשטן'ס אויגן''.

 ½¬ò¼−ð−þèò−ê ¼ñê óêïî® ¬¾−ô
 −ð öîõbreading.  

  
  −ð ö−ê ¾−õ −ð ö−−ê ¬šò−¬

 −ð ¬−ô þ¼ë−ê ½¼ ¬š¼ð .þ¼−−ê
breading.ñ−îê ö−ê ½¼ ¬ñè¼þõ .  

:Ingredients 
 

1 roll gefilte fish –slightly 
defrosted, cut into slices 
2 eggs - beaten 

 
Breading: 

 
½ cup matzo meal 
½ cup corn flakes crumbs 
1 tsp. salt 
2 tsp. parsley flakes 
1 tsp. paprika 
½ tsp. garlic powder 


