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מיטוואך נח
ולמספרם

זמנים:
שקיעה6:23 :
צאת הכוכבים7:36 :

Oct. 10 ‘18

ראש חודש חשון

אפיס(718) 384-4190 :
פעקס(718) 384-4631 :
אימעילAds@dvaryoim.com :
וואויס-מעיל(646) 961-3535 :
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וועטער
היינט79°-71° :
מארגן77°-62° :
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ר' אבא ברייער הי"ו )ווייס(
החתן :יו"ט ליפמאן ני"ו – וומס"ב

ëî¬ ñïô

הרב יצחק יונה בראדי הי"ו )ווייס(
החתן :בנימין משה ני"ו – וומס"ב

ëî¬ ñïô

ר' שמואל בראך הי"ו )פאזען(
הכלה :סילקא תחי' – וומס"ב

ר' אברהם טאבאק הי"ו )זעלקאוויטש(
החתן :יוסף ני"ו – ב"פ

ëî¬ ñïô

ר' יחזקאל בערקאוויטש הי"ו )גענוט(
הכלה :מלכה תחי' – ב"פ

ר' אברהם דוד ווייס הי"ו )גרינוואלד(
החתן :שמעון ני"ו – וומס"ב

ëî¬ ñïô

ר' יוסף

הערש בינעטה הי"ו )עקשטיין(
הכלה :תחי' – ק"י

ר' ישראל יצחק נידערמאן הי"ו )ראטה(
החתן :יואל אלי׳ ני"ו – מאנטשעסטער

ëî¬ ñïô

ר' חיים

מרדכי בוכינגער הי"ו )בערגער(
הכלה :גיטל תחי' – ק״י

ר' אברהם קליין הי"ו )גאטעסמאן(
החתן :בערל ני"ו – ב״פ

ëî¬ ñïô

ר' יצחק שווימער הי"ו )מאנדל(
הכלה :רבקה תחי' – ב״פ

ר' יצחק גראסבערג הי"ו ) גרין (
החתן :הערשל ני"ו  -ב''פ

ëî¬ ñïô

ר' ישראל חיים הורוויץ הי"ו ) דייטש (
הכלה :מלכה תחי'  -ב''פ

ëî¬ ñïô

הרב חיים צבי טייטלבוים הי"ו )גראס(
הכלה :חאנצה מרים תחי' – ב''פ

הרב יושע

אשר ווייסבלום הי"ו )קופערמאן(
החתן :פייוויל ני"ו – ב''פ

®ö³ìí ð

ר' ברוך

®íñ×í ð

מרדכי גאלדבערגער הי"ו )ראזענבערג(
הכלה :גיטל תחי' – וומס"ב

a ³îòî³ì a

ר' חיים פריינד הי''ו
החתן :שמואל ני"ו  ) -גראס (

®íñ×í ð

אימפעריאל

ר' אלימלך ענגעלמאן הי''ו
הכלה :בלומא בילא תחי'  ) -פארטוגאל (

ר' שלמה קעניג הי''ו
החתן :חיים ני"ו

כתר ריזל

ר' ישראל ניימאנן הי''ו
הכלה :דבורה תחי' ) -כהנא(

ר' יושע אביגדור בערקאוויטש הי''ו
החתן :אברהם זאנוויל ני"ו ) -אונגאר(

פרדס פיגא

ר' אלי' נחום אייכלער הי''ו
החתן :בנימין זאב ני"ו ) -ווערצבערגער(

ר' אברהם יוסף רובינשטיין
הכלה :פיגא גיטל תחי' ) -פערל(

ר' אברהם הכהן הערמאן הי''ו
הכלה :פרומט חנה תחי' ) -בירענבוים(

קאנטינענטאל
עטרת חינקא

ר' דוד נח גוטמאן הי''ו
החתן :ברוך מרדכי ני"ו ) -מענדלאוויטש(

הרב לייביש פראנד שליט"א
הכלה :גליקא ריזל תחי' ) -עקשטיין(

ב"פ

אטריום

ר' וואלף ענגלענדער הי''ו
החתן :יוסף זושא לייב ני"ו ) -קוביטשעק(

ר' יעקב מנחם דייטש הי''ו
הכלה :איגא חנה תחי' ) -ליימזידער(

מאנסי

בית רחל פאראדייס

ר' שלום יוסף האניג הי''ו
החתן :חיים ני"ו ) -כהן(

ק"י

הי''ו

ר' שמחה זימל צבי ליכטמאן

הי''ו

הכלה :שיינדל תחי' ) -גאלדענבערג(

a ó−ñëê óîì−ò a
ניחום אבלים ביי הרבנית לייטנער  -א"ח הרב מ'מאנטעווידעא שליט"א
וועט זיצן ביי 270 Keap St.

פון דאנערשטאג נאכט ביז פרייטאג נאכמיטאג 718-619-0747 -

בלעק און ווייט בעקעריי
520 Park Ave.

ברעקפעסט ספעשל only $5.99
enjoy our ready lunch platters
main dish + 2 side dishes + fresh fruits daily

בעסטע סערוויס

Accupressure & Reflexology
for pain & accute problems and chronic
illnesses & balancess energy,
also teaches how to do things by yourself.
For App. Call Neelam
347-662-8856 - 195 Lee Ave

Lose 14 lbs. in 14 days
concierge weight loss
THE BALLS DIET
in the privacy of your home or office
Call: 516-616-3009

נתיב חיים

?וויאזוי קען איך בארואיגן טענות אין שטוב

?קען איך נאך אמאל ווערן פארשטאנען
,איר קענט זיין א געהאלפענער בעז"ה
רופט פאר אפוינטמענט
718.838.1811 #2
Sunday and evening Kangoo dance classes!
And more… 347-731-8507

DO IT ONCE! DO IT RIGHT! Get your home organized with a professional organizer. Call/Text Charny Falkowitz 347-779-3439
Excellent Probiotic full of live cultures - Home made yogurts, to order please call 917-648-3292
FOR SALE - due to moving, 3 Air Conditions (12k btu), 28” white fridge-freezer, 24” oven-gas range, good condition, great prices. call: 718-599-2156
For sale 4 glass door  ספרים שאנקand an armoire very cheap price due to moving. Call: 718-522-2030
Ruby's Jewelry - Call for our special prices on Kallah Bracelets and Bangles and all your jewelry needs 347-454-4157
Winngie Hair Wig Salon - Wash and set 185 Clymer Suite 104, 347-466-8787 Please call for appointment
Attention Morning Teachers. After school program for special needs children is looking to hire counselors. Please
call 347-351-4837 Daily from 3 to 5:30. Great opportunities to advance in this field. Transportation provided.
A ladies Shoe store on Lee Ave is looking for a girl/lady full time or 2/3 times a week. Call 347-693-4021
Full time secretary in a Hemishe 3 girl office most be bright good social and computer skills. potential to grow, franklin park 212-929-0524
Busy real estate office in Williamsburg is seeking an experienced bookkeeper. Please call 1-347-567-9318-LM
2 beautiful wedding dresses for sale for big girl sizes 4-6 and 6-8. Call: 718-486-5870/347-546-6991
Yeled V’Yalda Expectant Moms’ Program has available slots. To join our program at 99 Heyward. Please call 718-514-8966.
Pupa Preschool has an opening for a Pre 1-A English teacher pls. Call 718-384-2330
Eis Laasois Is looking to hire full time 1:1 para. Please call 718-303-9400 Ext 401 or email resume to TGreen@eislaasois.org
Bookkeeping office is looking to hire a PT secretary. Young graduate preferred. 718-682-3295 LV Msg.
Great preschool needs wonderful teachers. Great work environment & pay. Call 718-658-3030
Office in Williamsburg is looking to hire a FT Girl, Email resume to: Perfectviewrealty@gmail.com please put Name, School, Etc.
Full time position available in a multi girl office for a bright energetic girl. Please call 718-782-6380, ext. 109
Looking for teachers with/with out license for regular and after hours. Call: 347-766-3598
Looking for a bus driver to make 2 runs a day. Call: 347-766-3598
Looking for a secretary in Wmsb experience in QB, graphics a + email: ppb10950@gmail.com
Professional Heimishe office in the hart of Williamsburg seeking competent and QuickBooks knowledgeable
executive assistant would consider PT till June. Great pay. Potential to grow, Call: 718-280-5136
Early head start is looking to hire a teacher with 90 credits. Great pay! Great environment + Benefits! Please call 718-694-2550 ext. 101
Early Head Start is looking to hire an assistant teacher. Great pay! Great Environment! Please call 718-694-2550 ext. 101
Williamsburg EHS seeking assistant teacher. Great pay! 718-387-8837 ext. 206 Gweitman@unitedacademyny.org
EHS group teacher, 90 credits required. Great pay and benefits! 718-387-8837 ext. 206. Gweitman@unitedacademyny.org
Group Teacher position in Williamsburg Head Start now available. BA required. Please fax resume to 347-689-0484
Williamsburg EHS looking for secretary 8:55 to 4:25, Please call 7183878837 ext. 101
One girl office looking to hire FT secretary must be detailed oriented. Resume jobs@bsd-consult.com 718-758-4171
Heimishe Williamsburg multi girl office looking to hire full time girl secretary. Please call: 718-522-6572
Immediate positions available, Eis Laasois Is looking to hire full time and part time assistant
teachers. Please call: 718-303-9400 Ext 401 or email resume to: TGreen@eislaasois.org
Best  גארטלyarn, Regular and 100% silk. No knots. We do professional fringes.
Avail @ Craftviti & Tip Top - Strings Attached 718-909-0768
Immediate positions available, Eis Laasois Is looking to hire full time assistant teachers and long term
substitute teacher. Please call 718-303-9400 Ext 401 or email resume to TGreen@eislaasois.org

* * לידיעת הציבור
,3298  אדער1363  טעלעפאן נומער ענדיגט זיך אין,Jay  וועלכער ארבעט אונטערן נאמען,א רוסישער קייראפראקטער
 איז למעשה אן, און קען העלפן פרויען מיט שווערע רוקן ווייטאגhouse calls וועלכער געט זיך אן אלס איינער וואס מאכט
 ולמזהיר ולנזהר שלומים תן כימי נהר. וד"ל,איש מסוכן ומושחת

347-683-6859  אויב געטראפן ביטע רופט.hearts  פארלוירן שבת א גאלדענע קייטל מיט דריי- השבת אבידה
347-526-4486 : אויב געטראפן ביטע רופט. אין ראדני ווייבער שול יו"כKate Spade  פארלוירן א- השבת אבידה
718-963-3520  פארלוירן א קינדער דזשעקעט צווייטע טעג יו''ט אין אימפעריאל- השבת אבידה
347-661-4627 . פון א קייטל צוזאמען אין א בעגchain  מיט א, פארלוירן א וואכנדיגע אויעררינגל- השבת אבידה
646-734-5051/718-782-0492  פארלוירן א דיימאנד פין מאנטאג נאכט מעגליך אין די געגנט פון בעדפארד גארדענס רופט- השבת אבידה
929-215-8147  רופט, פארלוירן א גאלדענע וואכן ברעיסלעט- השבת אבידה
347-452-4554  )נישט אפען צו די גאס( רופט,געזוכט א פרוי צו ארבעטן אין א סטאר
.מ. ל347-687-4733 . שיין באצאלט.3:55  ביז2:55  מאנטאג ביז דאנערשטאג פוןbus pickup היימישע סקול זוכט איינעם צו טון
Looking for someone to babysit and do light housework in my house during the day. Well paid. Pls call after 7pm 347-598-1140
718-782-1563  רופט, שעה צופרי3  מאל א וואך פאר1 געזוכט א בעביסיטער ביי מיר אינדערהיים
( )אלט וומס"ב718-858-8566  רופט,א בעביבסיטינג זוכט א פארלעסליכע ווארימע און עקספיריענסד בעביסיטער פאר פול טיים
718-387-3643 א בעדרום סעט אוועקצוגעבן אין א גוטע קאנדישאן לשם מצוה מוז אליין אויפפיקן ביטע רופט
347-461-7453  מעיל( גרויסע ווערייעטי באשטעלט לויט אייער פארלאנג. )ספעלט אדער רעג,היימישע פריש געבאקענע קעיקס
917-468-1595 העריסאן רופט ווי שנעלער/געווארן עוועילעבל א סלאט ביי די בעיביסיטינג ביי פענן
347-587-0474 טעילאר( געציילטע סלאטס פארבליבן רופט/ דיוויזשאן )ווילסאן,Tots Spot Play Group
718-522-6435 בעיבי אלבוימס און אלע אייערע גרעפיקס און טייפינג געברויכן רופט
718-237-5585 א אידישע פרוי איז עוועילעבל צו שלאפן מיט א עלטערע פרוי א גאנצע וואך אויך שבת רופט
347-546-7975  שעה נאכמיטאג שיין באצאלט2  מאל א וואך פאר2 געזוכט א בעיביסיטער ביי מיר אינדערהיים
908-343-9733  רופט. בעדרום דירה אין ניי וומס"ב גרייט אריינצומופן2  צו פארדינגען א הערליכע נייע- וומס"ב
347-683-2442 .ווילאבי/ סקילמאן,'טע שטאק6 , פענסטערס אין אלע שטיבער. ס"פ1400 , בעדרום דירה4  צו פארקויפן א- וומס"ב
718-384-5747/347-678-5425 :מארסי( רופט/ קיעפ )לי, טאפ פלאהר, צו פארדינגן א הערליכע פורנישד דירה- וומס"ב
347-563-0437  רופט, בעדרום בעיסמענט דירה מיט בעקיארד אין ניי וומס"ב2  צו פארדינגען א שיינע סייז- וומס"ב
347-578-4086  אדער פאר זייער ביליג8 . סעק, גרייט אריינצומופן, ביהכ"ס3 , בעדרום דירה5  צו פארדינגען א- סאטמאר/לעיקוואד
718-928-5667 מוסדות/וואך א פריוואטע בילדינג מיט אלע צוגעהערן )מקוה( צו פארדינגען פאר פאמיליע/ שבתים- Getaway מאונטענס
917-414-3281 : רופט.knit & crochet  אויך לערנען מיר אויס וויאזוי צו- .make Professional Fringes &  גארטלעךcrochet  אוןhand knitted מיר פיקסן
718-388-4161 : פעקס, 718-254-0017 : רופט,Free Delivery , דורך אינשורענסsupporters  און אלע ערלייSurgical Stockings

