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לייב לעפקאוויטש הי"ו )קופטשיק(
החתן :חיים זאב ני"ו  -וומס"ב

הרב דוד ארי' מאיער שליט"א )מאריס(
החתן :יעקב ני"ו  -וומס"ב

ר' אברהם

הערש זילבער הי"ו )פינקסאוויטש(
החתן :יודא ני"ו  -וומס"ב
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ר' אלי' פאפלאנאש הי"ו )ראזנער(
הכלה :חי' העניא תחי' – ק''י
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הרב דוד רובין שליט"א )פישער(
הכלה :חאנטשע תחי'  -מאנסי
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ר' חיים

מאיר לעבאוויטש הי"ו )מאנדעל(
הכלה :יוטא תחי'  -מאנסי

ר' אהרן יוסף לאנדא הי"ו )האראוויץ(
החתן :משה חיים ני"ו  -וומס"ב
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ר' יעקב

נפתלי וויטריאל הי"ו )נידערמאן(
הכלה :פרומט תחי'  -וומס"ב

ר' יודא גרינוואלד הי"ו ) דרומער (
החתן :מענדל ני"ו – ב''פ
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ר'

חיים

הרב יחזקאל מייזעלס הי"ו )ליכטער(
החתן :יצחק מנחם ני"ו – ב''פ
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הרב שלמה זלמן טענענבוים הי"ו )מאיער(
הכלה :רחל בראנדל תחי' – ק''י

הרב שמשון גליק ע"ה ) ווייס (
החתן :ברוך ני"ו  -לאנדאן
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הרב אברהם שמשון בראד הי"ו )פרענקל(
הכלה :בראנדל תחי'  -וומס"ב

ר' ברוך שטרום הי"ו )מאסקאוויטש(
החתן :שמעון ני"ו  -טאראנטא
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אייזיק רעטעק הי"ו ) טייטלבוים (
הכלה :העסא תחי' – ב''פ

ר' שמואל בנימין ארי' גינזבערג

הי"ו )שטענגיל(

הכלה :תחי' – ב''פ

מעלדונג!

די שבת שיעורים פאר פרויען אין אשל אברהם וועט זיך אנפאנגן די וואך פר' שמיני  7:00פונקטליך
 Introductory Offerרעגיסטראציע פאר די שיעורים "לעבן מיט אמונה" &  emotional healingהייבט זיך יעצט אהן 845-58/7-8525
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אצל מרת ראטטענשטיין תחי' אשת ר' דוד מנשה ני''ו על פטירת אחיה ר' דוד וואסערטהייל ע''ה
אין איהר שטוב  1335-53rdעד יום ו'
מיטוואך און דאנערשטאג  12:00-4:00מיטאג און  7:00-9:00ביינאכט ,פרייטאג 11:00-3:00

Eurpen
Ladeis World

Last Day Liquidation Sale

Every Item $7-$59

We sell high end

DOWN PILLOWS
And DOWN COMFORTER
all sizes for wholesale price.
Call 347-546-1414

154 Lee Ave

175 Hewes St.
718-855-8385

OFF

10%

ENTIRE STORE
With mention of ad
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Pesach is over
Now it’s time for the DIET

THE BALLS DIET
Now in Williamsburg in your home or office

Lose 14 lbs. in 14 days

Call: 516-616-3009

. האט נאך זיכער די מעגליכקייט זיך מיט צו כאפן מיטן לעוועל פון די כיתה בעזה"ש,אייער זוהן
, גייט אריין אין כעס, קאמפלעינט כ'האב נישט וואס צו טון, שטעלט א ווידער שטאנד צו אלעס, שטענדיג אומצופרידן,ענטפערט אלס צוריק
 גייט שלאפן שפעט שטייט אויף שפעט? פאר די אלע רופט שוין די מנהל ומחנך מומחה,אפגעפרעגט ביי חברים און געשוויסטער
718-809-3157 .וואס האט שוין אהערגשטעלט זייער אסאך שטיבער אויפן העכסטן צופרידענהייט און גרעסטן נחת

. וואונדערליכע תוצאות.! מיר גיסן בליי.אין בית שמש קרית הרמ"א

.שפרעכט זיך אפ עין הרע

845.570.2905  פריעדמאן. רופט מ. בהסכמת דומ"ץ העדה החרדית. יאר ערפארונג20 איבער
ESCAPE
For an hour or two (or three)

RETURN REFRESHED

Magnificent Klienfeld gown size 0-2 worn once for sale, Call 718-938-5431
Children’s gowns for rent/sell sizes 3-14. 718-388-9548

Sale - Beautiful sunny 4 bedroom apt 2000 s.f. Centrally located cor. House second floor - ק"י
Ready to close. email availspace123@gmail.com
, וואש רום. ½ ביה"כ3  בעדרום'ס5  שוין גרייט אריינצומופן מיט, צו פארדינגען א גרויסע לעכטיגע דירה- לעיקוואד/סאטמאר
. געסקרעיפט, געפעינט, גרויסע פארטשA/C  סענטרעל. דיינונג רום,קיטשן,  ליווינג רום, פלעי רום,ספרים שטוב
347-628-8366 נאר ערענסט אינטערעסיטע רופט
Girl is looking for a lifeguarding job in the mountains. Call: 917-538-2030
Bungalow colony looking for someone to head the day camp, Bungalow provided. 347-678-3697
Alpine Acers seeking warm inspirited Yiddish speaking pre-school counselor, transp. Provided, Call 718-438-3685
South Fallsburg - Looking for 2 responsible, fun-loving girls to be head counselors in a large DC. Also looking for counselors. transp. Provided. 646-787-7428.
An online Business is looking for full time customer service Reps. OK to work PT till June Please call/text 347-907-5166.
Looking for energetic women with good computer skills for about 15 - 20 hours weekly for secretary work, Call 516-666-2138
Looking for responsible, energetic secretary with excellent phone manners from 10-5. Wallabout area. 917-310-4874
Looking for a part time secretary? A lady is now available for online office work from home, 347-578-1011
Part time position available. several hours a week work from home email and excel required. 929-271-0978
Full Time Position In Accounting Avail In A Multi Girl office. Can start PT till June. Great Potential Growth 347-228-8268 lv detailed msg.
Bookkeeping office in New Williamsburg looking for FT secretary, graduate preferred , 646-434-1077 LM
Bklyn Real Estate Firm Seeks F/T Admin. Assistant / Receptionist Jobs@UpRealtyNY.com, 917-524-7447
Office in Williamsburg looking to hire a full-time experienced Bookkeeper. Great Pay & Potentials. (347) 903-3625, L.M.

Secular dept. HS teacher’s: social studies, math, bookkeeping. Experienced preferred. Great environment. Well paid. Leave message at 917-426-3269
Looking for secretary in a Williamsburg office. Needs to be highly organized, responsible and have
good computer / phone skills. Female preferred. Email: brooklynoffice11205@gmail.com.
Looking for an energetic young 12th graduate in a Hiemisha office great potentials 646-856-9470 -ok to start part time till June.
Heimishe Multi girl local office looking to hire a F/T Bookkeeper/Secretary. Great pay. Please call 347-669-2647 L.M.
Busy Wmsbg office looking for bright, multi tasking secretary with office experience. Great pay for the right candidate. Call 917-268-4431 L.M.
Office in Williamsburg is looking for a secretary from 10:30 - 5:00, Friday till 2:00, will consider part time till June. 845-418-3472
Full time position in accounting avail in a multi girl office can start PT till June. Call: 718-619-2615
FT position available in a multi-girl office. Well paid. Willing to start part time until June. call 718-340-3130
Heimishe multi girl office is looking to hire bright and motivated graduates for FT work. P/T till June ok. Great atmosphere! Call 718-872-9255 and lv a detailed msg.
Multi girl Office in Williamsburg, looking to hire full time secretary. Prime location. For more info call 718-781-2518

Seeking motivated, detail oriented Full-time employee (willing to start part-time) for fast
paced and growing medical billing company with the opportunity to advance, young
graduate preferred. Please leave a message with clear details. 929-210-2967
White Glove, now interviewing qualified graduates for June start.
Rewarding position with great potential and benefits. 718 387 8181 ext 113 lv message.
Multi girl office in Williamsburg seeking to hire an employee with experience in creating Amazon
listings. Excellent environment and Potentials. Please call (908) 777-0889, Leave Message
Office in Williamsburg is seeking to hire a recent graduate. Will consider part time until June.
Excellent environment and great pay. Please call 718-782-6380 ext. 104 or 347-382-0233
AM 10:00  ביז7:00  מאל א וואך פון3 געזוכט א טיכטיגער פרוי ארויסצוהעלפן מיט קליינע קינדער יעדע צופרי אדער
917-588-7465 פאר גוט באצאלט ביטע לאזט א קלארע מעסעדזש מיט אייער נאמען און טעלעפאון נאמבער

347-385-6019  אויב האט איר בטעות גענומען א מחזור און א תהילים פסח פון ביהמ"ד קאפיש אין די ווייבער שול ביטע רופט- השבת אבידה
347-554-1678  רופט. אחרון של פסח אין אלט וומס"בdiamond bracelet  פארלוירן א- השבת אבידה
346-972-3357 , פסענדזשער ווען גרייט פאר אלע ערליי טריפס ווי אויך צו די קעטסקילס אלע שעות ספעשיל פרייזן פאר גרופס ריזאנעבל פרייז12 א ברענד נייע
347-436-6296  פאר א מיידל רופטswimming lessons ווייבל צו געבן/געזוכט אן ערוואקסענע מיידל
929/383-0902  ביטע רופט.phone skills  מיט גוטע12th grade graduates אפיס אין וומס''ב זוכט
. עוועיל. רעפ914-299-1740 . פאר נאכמיטאג שעות ביי אייך אינדערהיים מאנטאג ביז דאנערשטאג.עקספיריענסד בעיביסיטער עוועיל
718-388-3828 /718-387-1512 .food decorating עלעמעטנטרי דעי קעמפ אין וומס"ב זוכט קאונסלערס און א שיעור קאנסלער און איינער פאר
917-969-4457  רופט די זייער עקספיריענסד הענדימאןhandyman/carpentry work פאר אלע אייער
347-860-3493 הרה"צ המקובל רבי יונה לעבל שליט"א יקבל קהל ע"י הזמנה מראש
347-645-9923  רופט,געזוכט פרי סקול דעי קעמפ קאונסלערס פאר זומער אין סאוט פאלסבורג
347-578-2247 מארסי( רופט/ פען )לי, סלאט1 א געטרייע בעביסיטער האט יעצט עוועילבל
347-645-9923  אן א באנגעלאו רופט, שעה א טאג3 געזוכט א פרויען לייף גארד פאר די זומער אין א היימישע קאנטרי אין סאוט פאלסבורג בערך
347-528-2633 . טעקסט אייער מעסThe Q 130 Lee Ave.  ביי,2  ביז10  מרת לעבאוויטש געפונט זיך יעצט יעדן טאג פון- קאמיוניטי סערוויס
.מ. ל718-675-6893 ,א היימישע פרי סקול דעי קעמפ אין וויליאמסבורג זוכט ווארימע געשמאקע קאונסלערס פאר די זומער
845-421-2791  רופט3  ביז10  טעג א וואך פון4 - געזוכט אן עקספיריענסד בעביסיטער ביז די זומער ביי מיר אינדערהיים
 אין לאזט א קלארע מעסעדזש347-436-6682 געזוכט א דעי קעמפ דירעקטאר פאר א סקול אין וויליאמסבורג ביטע רופט
917-696-4566  בעדרום פורנישד דירה צו פארדינגען פאר חתן כלה רופט1  א ברענד נייע- וומס"ב
929-271-4824 , בעדרום דירה ערשטע שטאק )האלט אינמיטן בויען( אויף לינטש צו טוישן פאר ענליכע דירה4  א- וומס"ב
718-388-3390 פלעי גרופ זוכט א פול טיים אסיסטענט
.מ. ל718-384-7335 .  בעדרום דירה מיט דיינונג רום גרייט אריינצומופן1  צו פארדינגען א גרויסע- וומס"ב
347-930-8472  רופט. שוין גרייט אריינצומופן. אפלייענסעס אינק, ביה"כ2  בעדרום דירה3  צו פארדינגען א- לעיקוואד
718-302-5711/347-743-5302/  סאוט סייד געגנט רופט,וואך/ רומיגע דירה צו פארדינגען פאר שבת3  נייע- וומס"ב
.מ. ל347-786-2225  רופט. עוועיל, בעדרום דירה מיט א דיינונג רום אין אלט וומס''ב1  צו פארדינגען א- וומס"ב
646-939-6232 לארימער געגנט רופט/ ליYour Luxury family suits is ready for nights, weeks, weekend ? קומט איר אריין פאר א שמחה-  גאסט דירות/וומס"ב
718-797-0450/347-668-3591  רופט,hotel style,  מיט אלע באקוועמליכקייטן צו פארדינגען אויפן וואך, בעדרום פורנישד דירה3  הערליכע- וומס"ב
917-414-3281 :  רופט.make Professional Fringes &  גארטלעךhand knitted מיר פיקסן
718-388-4161 : פעקס, 718-254-0017 : רופט,Free Delivery , דורך אינשורענסsupporters  און אלע ערלייSurgical Stockings
718-916-3192 / 347-760-4740 "גרופ- רופט "הויער'ס פלעי, פלעי גרופpopular warm & loving פאר די בעסטע

