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  )ברויןהי"ו ( חזקי' ביקסענשפאןימשה ר' 

  וומס"ב -ני"ו  שלמההחתן: 
ëî¬ ñïô  'גרינפעלדהי"ו ( עמרם ווידער ר( 

  מאנטריאל  -תחי'  חוה רבקההכלה: 
  )טייטלבויםהי"ו ( יואל פריעדמאןר' 

  וומס"ב - ני"ו  נפתלי יודאהחתן: 
ëî¬ ñïô  'עקשטיין הי"ו ( שלמה לייב וויינבערגער ר ( 

  ק''י  -תחי'   מרים הכלה: 
 ) מאנדעלהי"ו ( ראובן וואלף בראך ר'

  ק"י - ני"ו   שמואלהחתן: 
ëî¬ ñïô   'הערשקאוויטש(הי"ו  אליעזר הערש לאנדאר( 

  וומס"ב –תחי'   פיגאהכלה: 
  ) טענענבויםהי"ו (אברהם יושע קליין ר' 

  וומס"ב -ני"ו  אלעזר ארי' החתן: 
ëî¬ ñïô  'גערטנער הי"ו ( יקותיאל אהרן האלפערט ר (

  קאשוי  - תחי'  אסתר מלכה הכלה: 
  )פריעדמאןהי"ו ( שלמה חיים פילאף ר'

)בוכינגערהי"ו ( יחזקאל בנציון ליכטמאן ר'  ëî¬ ñïô  וומס"ב –ני"ו  ליפאהחתן: 
  ב"פ –תחי'  מלכההכלה: 

  )גרובערהי"ו ( יצחק לייב ווייסר' 
  ק''י –ני"ו  נפתלי חיים הערשהחתן: 

ëî¬ ñïô  'לויפערהי"ו ( נפתלי דייטש ר( 
  ק''י –תחי'  בלומאהכלה: 

  )בערקאוויטשהי"ו ( יחזקאל משולם גלויבערר' 
  ק"י - ני"ו  נחמןפנחס החתן: 

ëî¬ ñïô  'גאנץהי"ו ( אהרן זאב שפיטצער ר( 
  ק''י –תחי'  חנה עלקאהכלה: 

  ) לעפקאוויטשהי"ו (משה יחזקאל בראווער ר' 
  ק''י –ני"ו   ישראל החתן: 

ëî¬ ñïô   'בראווערהי"ו ( אהרן משה יאקאבאוויטשר(
  ק''י –תחי'   שרה הכלה: 

  )בעקהי"ו ( יחזקאל יוסף הוסר' 
  מאנסי -ני"ו   חיים הערשהחתן:  

ëî¬ ñïô  'קעסטענבויםהי"ו (אברהם מרדכי שווארטץ  ר(
  מאנסי -תחי'  פרומטהכלה: 

  ) שיקהי"ו ( יושע הוורויץהרב 
  מאנסי  -ני"ו   משה החתן: 

ëî¬ ñïô   פירטה הי"ו ( מאיר שטיינבערגהרב ( 
  לעיקוואד  -תחי'  מרים הכלה: 

  )פליישמאןהי"ו ( משה אייזדארפער ר'
 )זיגעלמאןהי"ו ( שמעון נאה ר'  ëî¬ ñïô  מאנטריאל –ני"ו  יואלהחתן: 

  ב"פ –תחי'  חי' ליבאהכלה: 
  (וויינבערגער)הי"ו  יעקב משה גרינפעלד ר' 

  לאנדאן  - ני"ו   יושע החתן: 
ëî¬ ñïô  '(מאשקאוויטש)הי"ו   אהרן דוד סאלינסקי ר 

  אנטווערפן  - הכלה:   תחי' 
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  הי''ו שלום מענצערהרב 
  )הערשקאוויטש( -ני"ו  דודהחתן:   

 פרדס פיגא
  הי''ו משה בריללהרב 

  )שווארטץ( -תחי'  יוטלהכלה: 

  שליטא כל באשייחיאל מהרב 
  הי''ו חיים רובין יושעהרה"ג  פרדס צבי  )פאלאטשעק( -ני"ו  יואלהחתן:   

  )גראס( -תחי'  רבקההכלה: 

  הי''ו יצחק אייזיק טובי' פריעדמאן הרב 
  )מארגענשטערן( -ני"ו  אלימלךהחתן:   

  ווילחאוויץ 
מאנסי  

 הי''ו חיים יצחק אייזיק קעפעטשהרב 
  )פריעדמאן( -תחי'  חנההכלה: 

  

 פ' בשלח  קומט "היינט" זונטאג
געשמאקע מיטאג און א רייכע פראגראם און די זעלבע צייט שטיצן די גאר און האט הנאה פון א 

  וויכטיגע ארגענעזאציע "עושה חסד" וואס דערפרייען הונדערטער קימפערטארינס בעת שמחתם,

  פענן סטריט 44בבית מדרשינו 
  פארמיטאג ביז שפעט ביינאכט 11פון 

¼ïþ¼õ μ−−ê öõêí þ−ôðî® μ−ñò ö½−þèêë  
 ספינקא רעביצין ,ריזל דינה הורוויץ 

  

  
 וואס שפרעכט אפ עין הרעפון ירושלים עיה"ק  הרה"צ ברוך האגער שליט"א

 718-831-2224פאר אפוינט. רופט   וואך פר' בשלח די וועט זיין אין וומס"ב 

  

  

  

Braun's Lingerie 
186 Penn St.  Open daily 12-7 Closed Mon. 

MEGA SALE 
ENTIRE STOCK 50% OFF 

E.L. 20% OFF 
Stock up now! Come grab a bargain! 

 

 

Whash & Set 
Synthetic Wigs, 
also reviving old Sheitelech, 

Call 347-461-6292 

 

 

Totally Chic
774 Bedford               718-855-1707 

 

Huge Hat Sale 

All Hats 40%OFF 
Check out our clearance bin all hats $20 

 

 

 
                                 

                    Mid-winter  

                     SALE  

                       up to 50%OFF 

 

 

You can’t afford to miss it! 

  

175 Hewes St.

Kangoo & Dancing Classes 
New Sun. & Thurs. Groups Forming Now 

 

To Register Call:  866-936-6646 



 

 

 

  

  

  

  

  

Jacket Spot will be coming to Susson V’simcha 213 Lee Ave. Sun. & Mon. Jan. 13 &14 from 11:30-7:30 

Ladies fitness and stretching classes. Exercise to get rid of stress & pain. Groups or privates call Tziporah 917-873-9042 

Miami - 2 bedroom apartments for rent Masada 2. Call: 909-683-3131 

Professional firm looking to hire for a F/T position P/T till June OK, great pay and potential. Please call  516-274-7593 

F/T Office girl wanted with good phone skills and basic computer knowledge. Amazon experience a +. Call 347-469-1517 LM 

Medical Billing office looking for a bright and motivated individual. Must be organized & detail 
oriented. OK to start part time till after school year Billing Express 718-557-7298

Multi-girl bookkeeping office has a FT position available, excellent phone skills a most potential for the right candidate 347-232-4538 

Wmsbg multi-girl office seeking F/T secretary w/ good comm. skills & able to multi task, great potential, email resume: sthr26@gmail.com or 212-933-9471 LM 

Looking for Bookkeeper in Wmsbg Real Estate Office, Experience a must. Position Avail. ASAP - Email resumebrooklyn11211@gmail.com or Call 347-871-7550 

Williamsburg Early head start is looking for a secretary. Hours are from 8:55 to 4:25. Please call 718-387-8837 ext. 165 

E-commerce multi girl office in new Williamsburg looking for an experienced girl to join our team. Call: 347-661-1753 

Insurance office in Willi looking for a F/T assistant. (Hrs negotiable) Call 718-302-8676 or Fax 347-412-7963 

Williamsburg multi girl office is looking to hire a full time secretary in the accounting department. Email: jacoboffice11206@gmail.com 

Law Office in Williamsburg hiring F/T Receptionist – excellent phone skills and basic computer skills a must. Email resume to lawoffice481@gmail.com 

Multi girl Insurance office in Williamsburg looking to hire a F/T telemarketer.  Please call 646-653-2270 L.M. 

PART TIME COM HAB POSITIONS AVAILABLE 
If you enjoy spending time with individuals with special needs, this job is for you! 

Seeking Dynamic & Heimishe male and female Com Hab workers to work one-on-one with 
children, teenagers and adults with developmental disabilities. 

Flexible hours, part time, late afternoon, evenings and weekends. 
Please call: 718.854.2747 Ext. 109

Multi Girl real estate office seeking to hire a FT secretary, will consider PT till June. 718-408-8745 x 102, if no response please leave a detailed message. 

Best גארטל yarn, Regular and 100% silk. No knots.  We do professional fringes. 
Avail @ Craftviti & Tip Top - Strings Attached 718-909-0768

  

  Few slots available 917-474-0080ווי אזוי צו מאכן אייער שייטל זיך האלטן פריש ווי ניי.  Synthetic wig course כאפט אריין לעצטע געלעגנהייט!

  646-972-3357טריפס. רופט: צו מאכן טעגליכע  פעסענדזשער ספרינטער ווען איז עוועיל.  12א בעקוועמע 

  יעצט איז די צייט צו אינוועסטירן אין א רואיגע ערב פסח. -קורס הייבט זיך אן חמשה עשר בשבט  עניי -  tele course   845-666-4663סדר הבית 

 347-834-4357געווארן עוועילעבל. רופט:   saleslady דעקספיריענס

  929-287-1245מאל א וואך, לי/ראסס געגנט, רופט  3האט געציילטע סלאטס עוועילעבל,  kiddy groupקליינע 

Kiddie Center  347-779-7021פלאשינג האט יעצט אפאר סלאטס עוועיליבעל, א. שנעעבאלג  583פלעי גרופno transportation 

  718-596-8449בעדפארד/העיווארד געגנט,  Hair Cuts, Blows & Stylesפראפעסיאנאל 

Hair cut & Hair styling  718-782-7063גאר פראפעסיאנאל פאר אלע אייערע שמחות, בעדפארד/ווילסאן געגנט, רופט  

  347-383-7475ביטע רופט  ,יל. פאר ביינאכט שעות נעבן כתר צבי/רייזלעבעיביסיטער עוו

  718-388-3136פיגא/צבי נעמט אן פאר ביינאכט רופט בעיביסיטער קעגן איבער פרדס 

  347-933-5361ס.פ. גרויסע דאון פעימענט וועט זיין גרייט ביז א יאר רופט  2000ביה"כ  3בעדרום קארנער דירה  5צו פארקויפן א  - וומס"ב

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

  845-538-5246אקעי.  8בעדרום הויז +, פרייוועט פראפערטי, נאנט צו געשעפטן, היימישע געגנט, סעק.  3-4צו פארדינגען א שיין רחבות'דיג  -  מאנטיסעלא

  347-525-8349רופט געווארן עוועילעבל א ווילא די וואך פון מאנטאג ביז דאנערשטאג  - מיאמי 

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

 The Tichel Place   718-302-4905ביינאכט 10:00מיר זענען אפן ביז  טיכלעך פאר מחותנ'סטע און כלות אריינגעקומען  הערליכע שיינע נייע  


