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  )פערלהי"ו (יוסף לעווי ר' 

  וומס"ב -ני"ו  אברהםהחתן: 
ëî¬ ñïô  'ביקעלהי"ו ( ליפא סאמעט ר( 

  'יק'  -תחי'   חנה בילאהכלה: 
  )עהרנטאלהי"ו ( שטיין בערישר' 

  וומס"ב -ני"ו   אברהםהחתן: 
ëî¬ ñïô  'בראדערהי"ו (אשר מנחם וויזעל  ר( 

  וומס"ב -תחי'  אסתרהכלה: 
  )ווערצבערגערהי"ו ( מענדל ווייסר' 

  'יק'  -ני"ו   שמעון מדדכי החתן: 
ëî¬ ñïô  'וויינבערגערהי"ו ( ליפא אפענהיים ר( 

  'יק'  - תחי'   רחלהכלה: 
  )גאמבערגהי"ו ( משה אליעזר שווארטץר' 

  'יק' –ני"ו   יעקב ארי'החתן: 
ëî¬ ñïô  'ווערצבערגערהי"ו ( מתתי' קאהן ר( 

  מאנסי  -תחי'   מינדלהכלה: 
  )פשעמישהי"ו ( שכר שלמה רייכמאןיר' 

  'פב' –ני"ו   ירוחם משההחתן: 
ëî¬ ñïô  'בילער( ע''ה ישראל משה קאהן ר( 

  מאנסי -תחי'   שרה שפרההכלה: 
  )אבערלענדערהי"ו (שלמה שלעפעריג ר' 

  ב"פ  - ני"ו   אהרןהחתן: 
ëî¬ ñïô  'גראוסהי"ו (לייב וואקסמאן  'ישעי ר( 

  ב"פ  -תחי'  שרה מירלהכלה: 
  

 
  (אשת הרה"ח הילל דוב הי"ו) תתקיים אי"ה ביום א' משפטים  ע"האסתר גאנץ מרת של האשה הח' 
 ווייט .קליימער קאר 115אחצ"ה  2:30באס יסע  ,אחצ"ה בביה"ח קרית יואל 4:00בשעה 

  

2 Day Sale  Sunday & Monday   

18% OFF showroom included 

Osso Houseware
 42 Lee Ave  

  

  
246 Lynch St. (Walk in) 12:00-6:00 

Today Only! 
All sale merchendise 

 $199-$499 

End of Season 
Sale! 

 

4 Great Stores -  Sunday & Monday 
  

  
  
  
  

 
 
 
 
 

 

 
 

 

all summer and winder merchandise 

                2 for $15.00 
                  plus FREE GIFT

 
                                                     Central Better wear Corp 

                               188 Wallabout St. 

  

 

 Knee Scooter   
 גמ"ח

 וואס איר ניצט נישט?  Knee scooter אט איר אה
און זייט מזכה אנדערע וואס נויטיגן זיך האט א מצוה 

 ן. דערי
  718-534-0726רופט: 
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E&G Hats 

ששון ושמחה 
213 Lee Ave.  12:00 –7:00 

 
 

Secret treasures jewelry  

 accessory for less  
 

Scarves of perfection  

Final Winter

SALE



 

 

 

  

 

  

Yeled v’Yalda. Para positions available (male or female) to work with children 1:1. Opportunity to 
acquire special education ABA experience under close professional supervision and extensive training. 

No prior experience necessary. Hours Available are from 2:30 -5, M-Th. Call 718-858-0070 x 114
Very Heimishe office seeking high quality graduate for a exciting position. Candidate can start part time and turn full time 

in June. We offer benefits, extraordinary work environment and growth potential. 718-387-8181 ext. 113 lv. message
Residence in Williamsburg is seeking for female to work with special need girls. Wonderful 

atmosphere, great pay with benefits. Hours:  Mon thru Thursday 2pm to 8pm, Sunday 11am to 8pm. 
Please email: cziment@hamaspikkings.org. or call: 718-387-7088 ext. 201 &  leave a message.

Professional office looking to hire bright & motivated girl, excellent room for growth, recent graduates welcome. 718-930-8948/718-222-5999 #233 L.M 

Busy Office in Williamsburg is looking for a serious energetic, young girl, phone skills and responsibility a must. 718-782-0641 

Looking for a f/t responsible young graduate for a busy multi-girl office in Willi. excellent phone skills a must. call: 646-898-0451 l.M. 

A Heimishe busy office is looking for a full time multi task secretary with good phone skills. 347-232-3610 L.M. 

Upscale salon looking to share a space for rent. For more details call 347-528-1381 

Young mother ready to take your baby or toddler for overnight or Shabbos. Call 718-388-6425 l.m. 

Full time position available. Must be very responsible and detail oriented. Leave a detailed message at 347-689-0458. 

The Chocolog – Rich praline chocolate log, elegant center piece for your sweet table or just to impress your guest. Think ahead Purim is coming up. 718-302-0685 

Online office looking for f/t secretary (will consider p/t till June) Amazon exp. a plus 646-450-3441 / jobopening4u123@gmail.com 

The Kinderlech Play Group – looking for a teacher, Mon. –Thur. 10-1 fri 10-12 great pay for the right candidate. For more info call 347-581-9657 if no answer L.M 

Certified makeup artist is now available $25 per face. Contact me @ 347-737-5241 

  

  

  שטיצט אייער ברודער! גרויסע מצוה ''וחי אחיך עמך" מקיים די ווען איר קויפט די מעדיצין זייט !א סגולה צו האבן א רפואה שלימה

  102עקס.  718-894-0005צוגעשטעלט. רופט  .ל געזוכט אין א היימישע אפיס נעבן וומס"ב גוט באצאלט טראנספא מייד

  free delivery 845-321-9776היימישע וועפער קעיק פאר פורים אדער אייער שמחה הערליך און געשמאק רופט 

  917-246-0239רופט  ,קיטשען דיינעט, צו פארדינגען בעדרום דירות 2געווארן עוועיל.  -ניי וומס"ב 

  347-644-7724אריינצומופן  יאר גרייט 3בעדרום דירה פאר  3און א  2צו פארדינגען א  - וומס"ב

  347-786-1476בעדרום פורנישד דירה, הופער/העריסאן.  1צו פארדינגען א הערליכע ברענד ניי  -וומס"ב 

  347-452-0536רופט:  Weekendפאר ביינאכט שעות און אויך פאר די  Babysittingמיר נעמען אן 

 authorized dealer with extended warranty ,"  917-828-5206פאר גוטע פרייזן " Brand Name Carriagesמיר פארקויפן אלע 

  718-782-0604 -לכבוד חודש אדר, ווי אויך סטיקערס פאר משלוח מנות מיט אייער נאמען: רובין  signsהערליכע "משנכנס" 

 ליך אויפצופיקן)ג(מע 347-742-5578 'קעיק גמ"ח'נאך א שמחה אדער צו באקומען קעיק פאר אייער שמחה.  miniatures/קעיקצו מנדב זיין  בעלי שמחה!

HERMES  917-439-6820 \718-388-2131רופט:  $,65צו דינגען איז  - העיווארד 168 - ך גמ"ח עטיכל  

  גרויסקייט פון שלום די
  
  

ווען מהאט געבויעט דעם מזבח 
האט דער תורה גע'אסר'ט נוצן 

אויף צו שניידן (האק, מעסער) אייזן 
און בכלל איז געווען די שטיינער, 

אסור אז אן אייזן זאל צורירן צום מזבח. 
ווייל דער מזבח טוט פארצייען די 
עבירות און מאכט שלום צווישן 

יבערשטן, די אידן און דעם אי
דעריבער פאסט נישט אז א זאך 
וואס קען שעדיגן זאל צורירן 

  דערצו.  
  זאגט דערויף דער מדרש:

דעריבער האט עס די תורה 
באפוילן, כדי צו לערנען אז אויב 

  אויף שטיינער 
  וואס זעהן נישט, 

  הערן נישט און 
נאר צוליב וואס  - רעדן נישט, 

עס ברענגט שלום אויף דער 
האט די תורה האט   -וועלט 

מקפיד געווען אז עס זאל נישט 
צורירן דערצו קיין שום זאך וואס 
קען צומאל שעדיגן, איז אוודאי 
און אוודאי א ''מענטש'' וואס 
מאכט שלום צווישן אידן, וועט 
זיכער נישט צורירן קיין שום 

  שלעכטס צו איהם.        
(מכילתא מובא ברש''י עפ''י שפת''ח)   


