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  )לעבאוויטשהי"ו ( יצחק שלום האלענדערר' 

  וומס"ב -ני"ו  געצילהחתן: 
ëî¬ ñïô  'פריעדהי"ו (יצחק דוד פריעדמאן  ר( 

  וומס"ב -תחי'  פראדלהכלה: 
  )העכטהי"ו ( מנחם זאב קאהן ר'

  )זינגערהי"ו ( יוסף בנציון רייך ר'  ëî¬ ñïô  וומס"ב – ני"ו אברהם: החתן
  וומס"ב –תחי'  עטלהכלה: 

  )שווארטץהי"ו (יקותיאל יעקב פיש ר' 
  ב''פ –ני"ו  משההחתן: 

ëî¬ ñïô  'גרינפעלדהי"ו (אהרן זעליג גרין  ר( 
  וומס"ב - תחי'  סימאהכלה: 

  ) שווארטץהי"ו (יושע ארי' גרינוואלד ר' 
  ק''י –ני"ו  אברהם שלוםהחתן: 

ëî¬ ñïô  'פרידלענדער הי"ו ( בערל הערשקאוויטש ר ( 
  ק''י  - תחי'   רבקה יכט הכלה: 

 )שימאנאוויטשהי"ו ( שמואל מרדכי טירנויער ר'
  )שרעםהי"ו ( ליפא סאמעט ר'  ëî¬ ñïô  ק"י – ני"ו אלי' דוד: החתן

  ק"י –תחי'  רחלהכלה: 
  )בראךהי"ו ( מענדל מרדכי זיכערמאן ר'

)שעהנפעלדהי"ו ( שמואל אליעזר גרינבלאט ר'  ëî¬ ñïô  לעיקוואד – ני"ו אברהם יצחק: החתן
  וומס"ב –תחי'  ממלהכלה: 

  
        ö³ìí ð®    a  ³îòî³ì   a          íñ×í ð®

  הי''ו יוסף צבי גאלדבערגער ר'
  )דערבארימדיגער( -ני"ו  עקיבאהחתן:   

 פרדס פיגא
  הי''ויושע דוד אלטמאן  ר'

  )כהנא( - תחי'  מלכההכלה: 

  הי''ו יצחק שטויבער ר'
  )סטרולאוויטש( -ני"ו  ישכר דובהחתן:   

דייסאראבית רחל פ
 ק"י

  הי''ו משה יושע יאקאב ר'
  )בערקאוויטש( -תחי'  שיינדלהכלה: 

 

  Park 401 שוהל- דרשה פאר מיידלעך און פרויען, היינט דינסטאג אין בית רחל הויעך
 , עס וועט זיין בעביסיטינג.8:15 וםא

  

      467 Flushing Ave            718-625-3311      קאהן'ס בוטשער
 כדי אייך צו קענען צופרידענשטעלן עצהיו"טוויכטיגע מעלדונג פאר אונזערע חשובע קאסטומערס: 

  מאכט זיכער אריינצוגעבן אייער פסח ארדער נישט שפעטער ווי ר"ח ניסן.
  כל הקודם זכה! מיר קענען נישט גאראנטירן אויף די וואס רופן אריין נאך ר''ח.

אונטער די שטרענגע השגחה פון  אלע אונזערע פליישן, טשיקן, טורקי און בהמה זענען בלויז פון אונזער היימישע שחיטה
 אבד"ק סענדשארץ, אלע בהמה פלייש זענען בלויז קעלבער גלאט. הגה"צ רבי עזריאל מאיר קאהן שליט"א

 בברכת חג כשר ושמח

  

  

  בס"ד

  מיטאג, נאכ 5:00למספרם,  21מארטש , דינסטאגהיינט 
  נג אין קאמיוניטי באורד אלס טייל פון די באמיאונגען יוועט אי"ה פארקומען א מיט

צו פארזיכערן אז די מעטראפאליטען פול 'פרויען שעות' ווערן 
   פארגעזעצט.

  ל באנוצער זאלן זיך באטייליגן ביים מיטינג אויףילטובת הענין איז ראטזאם אז פ
 211 Ainslie St.- נט ברוקליןיקאר. מענהעטען עוו. אין גרינפו  

  ביינאכט וועט זיין די מער וויכטיגע טייל פון די מיטינג אין די גרעסערע זאל,  8:45ביז  6:45און פון 
 און ס'איז גאר וויכטיג עס זאל זיין א גרעסערער ציבור (פרויען)

  

Do you want to earn some money while doing a very 
rewarding mitzvah? 

Hamaspik is looking for a girl to work with a young child, Monday thru Thursday 
in the evenings and Shabbos. Flexible hours. Please call 718-408-5401  

  

  

 

SOLID SHOES 
 

 open late hours till 8pm  
Pesach specials displayed in store  

 

 
  718 Myrtle Ave (bet. Spencer - Wolworth) 

    
 

Just arrived over 1000 pairs new beautiful shoes
 all sizes children & ladies (sizes 19-42)  

Just in time before Pesach! come early for best selection  
  Store hours: Sunday - Thursday 12:30 - 6:30 

 

 

  

 

  

  



 

  

Attention graduates: Heimishe multi-girl office, close by to Williamsburg, now hiring full time 
secretary, for June start date. Transportation provided. Great starting pay and room for growth, 
 for bright, motivated, and hard working girls. Leave message at 917-482-5850.

An office in Williamsburg is looking for a full time secretary, graduate preferred. 718-935-9864- leave detailed message 

 Knee Scooter   האט איר א -גמ"ח Knee scooter 718-534-0726ביטע רופט:   צט נישט? האט א מצוה און זייט מזכה אנדערע וואס נויטיגן זיך דערין.ווואס איר נ 

Management office near Williamsburg looking to hire girl for June. Please call: 347-325-4472 

Looking for a Part-Time Manager that could take care of maintenance, with experience, with a car.  
Email resume to officejob162@gmail.com/ 718-234-5900, # 225

Looking for a full time responsible girl for an office in Williamsburg, good phone skills preferred, 347-678-2338 L.M. 

Office in Wmsbg looking for FT billing representative. Communication and computer skills, detail oriented. - W2. 718-534-6221 

"Heimishe Fitness & Yoga classes for men, bucherim & boys have started!  
Just A few groups & private slots available. Call Mr. Rosen at 917-328-9598 to join! 

Real Estate multi-girl office looking for a bright and motivated secretary. 718-340-3130, if n/a, lv. Msg. 

Multi girl office in Williamsburg looking for a full time secretary. Please call (646) 598-3395 

LOOKING FOR KALLAH GOWN PARTNER SIZE 0-2 (OK TO BE SECOND -JUNE CHASUNAH) PLEASE CALL 718-702-6415 

Multi girl office is looking to hire a qualified graduate, Willing to start part time till June. 718-473-9000 Ext. # 201 

Artex Property Management looking to hire a full time Secretary for customer service, Requires Great communication skills and Responsibility. 347-690-5565 

Experience female life guard available for your colony or day camp. 718-388-7031 if no answer leave msg. 

Office in the navy yard looking for 2 girls one for FT & one for PT office work. 917-865-8408 

Full time office position available immediately in a Williamsburg office. Great environment and pay. 347-546-6092 

An online office is seeking to hire. Room for growth. Experience a plus. 718-480-5123 ext. 104 

SECRETARY - Full Time for multi girl professional office in center of Wmsbg. Knowledge of QB, 
 Word & Excel.  Recent Graduates welcome, to begin immediately after Pesach. Call 718-852-9200 ext. 205 

  

  

  

  718-486-3563ט מיט שטיינער מארסי מידעלטאון געגנט ע(לעצטע יאר). און גאלד ברעיסל knit baby hatגעטראפן א גרעי און ווייס  - השבת אבידה 

  347-927-1353רופט  קערידש, Buggabeeצו פארקויפן א ברענד נייע 

Plumber -   ,מיר נעמען אן אלע  פלאמבינג דזשאבס, אויפשטאפן סינק   s  - Zaitman Plumbing 917-202-3536 We also have water filter  

  718-384-8253אוועקצוגעבן א מעסטער בעדרום סעט און א טשיינע קלאזעט לשם מצוה, רופט 

  1347-633-1719ביטע רופט  nursery Assistantפרי סקול אין וויליאמסבורג זוכט א 

  all ladies with reference, Reliable Cleaning Services / Durit 347-686-4654 - זיי קלינען נאר מיט מאפס   ,שעה 8קלינינג לעידי'ס טעגליך/וועכנטליך פאר פסח מינ. 

  ן אלע גראסעריסיצו באקומען א  safe & effective+ ספרעי כשר לפסח  N.S.R DEGREASERצן די באקאנטע . וגרינגער דעם ערב פסח ארבעט מיטן נמאכט אייך 

Upflow increase your milk supply. Safe. Easy. Natural 347-470-6060. גוטע רעזולטאטן, ביטע רופט  

  917-816-8008פאר זייער ביליג צוליב סייז רופט   2ww 10שיך סייז SASצו פארקויפן א 

cash for gold -  מיר קויפן אפ אייער אלטעjewelry   אויך פארקויפן מיר נייע jewelry - we do house calls  347-448-0621  

  פאר א ביליגע פרייז supreme health food storeאון  moisturizerן כשר לפסח עבאקומ עס איז דא צו

  102עקס.  718-894-0005א מיידל געזוכט אין א היימישע אפיס נעבן וומס"ב גוט באצאלט טראנספארטאציע צוגעשטעלט. 

  718-384-7335בעדרום דירה. חתן כלה פארגעצויגן.  1צו פארדינגען א גרויסע  - וומס"ב 

  347-834-4357יאר ליעס רופט:  2רומיגע דירה ביז  4צו פארדינגען א  ,בעדפארד גארדענס - וומס"ב 

  845-414-9197סייט געגנט רופט  אוט'טע טעג פסח ס1בעדרום דירה פאר  2געזוכט צו דינגען  - וומס"ב 

 347-760-1919צענטער פון וומס"ב רופט/טעקסט  ןנישט קיין דיינונג רום אימיט ווינדאוס בעדרום דירה  1סמענט יצו פארדינגען א סעמי בע - וומס"ב 

  718-809-4860. העריסאן/וואלטאן געגנטבעדרום דירה, אן דיינוג רום, גרויסע קאך  2אדער  1צו פארדינגען א הערליכע ברענד ניי   - ס"ב מוו

  845.538.6219ן עבעטן, נעבן עלפיינס צו פארדינג 15יוואטע דירה מיט בעדרום פר 5שבתים א  - קעטסקילס 

  718-782-9564, 8בעדרום דירות עוועיל. פאר וויקענדס/שבתים, אויך עוועיל. ארויסצודינגען פאר סעקשן  5 - 4צוויי  -ס. פאלסבורג 

 לאזט מעס. 718-809-1167בעביסיטער מידעלטאן/העריסאן געגנט.  דנסעיעצט געווארן עוועיל. אפאר סלאטס ביי עקספירי

  718-207-7277געזוכט א מיידל אין א גראסערי צו נעמען פאון ארדערס,  רופט: 

  917-414-3281ווארט נישט ביז פסח ביטע רופט , פאר אייער גארטל אויך פארעכטן מיר צוריסענע גארטלעך fringesל אמיר מאכן פראפעשענ

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

    Community Consulting - 517 Flushing 522-0200צום מאקסימום, אומר ועושה בעז"ה.   Lease Renewal 8סעקשאן 

  C.B. 917-207-2530נט. ודיסקא 10%הענדימען, פארלעסליך און פונקטליך, עלעקטריק, פלאמבינג, קארפענטרי,  ספעשל  דעקספיריענס

  דער מדרש דערציילט: 
  אלעזר בן ערך האט געגעבן עצות פאר מענטשןר' 

  און זיי האבן מצליח געווען. 
  

  האט ער ערקלערט:
''איך בין נישט קיין נביא, נאר איך האב מקובל פון מיינע רבי'ס אז א יעדע 
עצה וואס מ'געבט לשם שמים (מ'האט נישט קיין אייגענע אינטערעסן 

  דערביי) ווערט צום סוף מקיים ''.
  

  הלים סי' תרי''ז) (ילקוט ת
  
  


