:זמנים

זונטאג נח

6:28 :שקיעה
7:41 :צאת הכוכבים

Oct. 7 ‘18

ולמספרם

(718) 384-4190 :אפיס
(718) 384-4631 :פעקס
Ads@dvaryoim.com :אימעיל
(646) 961-3535 :מעיל-וואויס

וועטער
82°-68° :היינט
70°-65° :מארגן
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(הערש פריעדמאן הי"ו )ראזענפעלד
 וומס"ב- ' מינדל תחי:הכלה

ëî¬ ñïô

(ר' משה יושע שווימער הי"ו )ראזענבערג
 וומס"ב-  מרדכי לייב ני"ו:החתן

(ר' משה לעבאוויטש הי"ו )שעהנוואלד
 וומס"ב- ' חי' רחל תחי:הכלה

ëî¬ ñïô

(ר' מאיר לאנדא הי"ו )גאלד
 וומס"ב-  מרדכי ני"ו:החתן

( ר' יודא בארמינקא הי"ו ) פישער
 וומס"ב- ' דבורה תחי:הכלה

ëî¬ ñïô

( ר' יצחק שווייד הי"ו ) אברהאם
 וומס"ב-  יוסף שמעון ני"ו:החתן

(ר' יושע דייטש הי"ו )בריסק
 וומס"ב- ' בלומא תחי:הכלה

ëî¬ ñïô

(ר' יצחק משה גענוד הי"ו )ראבי
 וומס"ב-  יעקב גדלי' ני"ו:החתן

ëî¬ ñïô

(הרב מנחם שלמה גאנצפריעד הי"ו )פריעדמאן
 וומס"ב-  שמואל מרדכי ני"ו:החתן

(הרב יושע שפירא הי"ו )קנאבלאך
 וומס"ב- ' דבורה תחי:הכלה

ëî¬ ñïô

(הרב משה אהרן געלדצעהלער הי"ו )ווידער
 ב"פ-  שמואל צבי ני"ו:החתן

(ר' אברהם מרדכי קליין הי"ו )דירענפעלד
 מאנטריאל- ' חנה תחי:הכלה

ëî¬ ñïô

(ר' יושע גראס הי"ו )מאשקאוויטש
 שלום ישראל יעקב ני"ו – ב''פ:החתן

(ר' יודל פייג הי"ו )פירער
 עטיא תחי' – ב''פ:הכלה

ëî¬ ñïô

(ר' נפתלי ציזנער הי"ו )זיידמאן
 בנציון לייב ני"ו – ב''פ:החתן

(ר' יושע ברוך גיפס הי"ו )זילבער
 דבורה תחי' – ב''פ:הכלה

ëî¬ ñïô

(ר' מאיר נתן קעסלער הי"ו )ליעזער
 אברהם יחזקאל ני"ו – ב''פ:החתן

( ר' שלמה איצקאוויטש הי"ו ) שענקער
 ב''פ- ' יוטא תחי:הכלה

ëî¬ ñïô

( ר' יעקב לעדרייך הי"ו ) הערצבערג
 ב"פ-  אברהם יוסף ני"ו:החתן

(ר' ישראל בלוזנשטיין הי"ו )גרינוואלד
 וומס"ב- ' רבקה תחי:הכלה

ëî¬ ñïô

( ר' יוסף שטרייכער הי"ו ) פראטאוואן
 ב''פ- ' צפורה תחי:הכלה

ëî¬ ñïô

(אפרים מענדלאוויטש הי"ו )ווייס
 ב"פ- ' עטיא תחי:הכלה

יושע

ö³ìí ð®
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ר' אברהם

(מענדל ניישטאדט הי"ו )שווארטץ
 העניך דוד ני"ו – ב''פ:החתן

ר' גרשון

( ר' דוד פרענקל הי"ו ) בלייער
 לעיקוואד-  אברהם אהרן ני"ו:החתן

Multi girl office in Williamsburg is seeking FT responsible girl for immediate hire.
Exciting position, Great environment! Please leave a detailed message. 347-689-0261
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
Heimishe Fitness classes for men are starting!! A few extra slots available. Hours: Mon & Thur
7:30 - 8:30 pm, New-comer’s special 3 classes for $30. Call Sruly at 347-675-9110 to join.
“Just Notes” piano lessons by Gity has now open a few new slots. Grab the opportunity! Please call 718-782-0535

Multi Girl office in Brooklyn navy yard is looking to hire a bright motivated full time worker, Computer
knowledge, detailed oriented communication/phone skills a must. Please call or text 646-598-6880
Printing company in Wmsbg looking for a FT experience secretary,
multi tasking with phone skills a must. Email resume: hr@echodgraphics.com
Seeking bright responsible women In a one girl office in new Williamsburg to assist owner with
multiple entities. Must be organized and detail oriented email resume to jprealty490@gmail.com

Stop facials!

Breakthrough in skin care products!
Specifically with acne and anti aging!
Beauty counter
@ 917-588-6702

זייער וויכטיגע פארטי היינט זונטאג
 חשובע משפחות וועט פארקומען2 פאר

ביי מיר אינדערהיים

 לארימער לי גארדענס אין די בעיסמענט24
8:00  ביז12:00 פון

 מרת גרובער:איך האף אייך צו באגריסן

Surelles Skirts
coming Today

Sunday and Monday
from 12-8pm at 213 Lee Ave.
beautiful new pleated skirts arrived
we are fully stocked

718 Myrtle Ave (bet. Spencer - Walworth)

Massive sale 50% off
we are reorganizing
min. purchase $10

Kangoo & Dancing Classes
New Groups Forming

 אבער,אלע ישועות פארן מענטש
פארהאן אמאל וואס די ישועה
שטייט ביים שוועל פון טיר און
 ווייל,קומט נישט אן צום מענטש
דער אייבערשטער ווארט אז דער
.מענטש זאל מתפלל זיין
()עשרה למאה

מיר געפונען אין די תורה דעם
 ווען,'טן טאג פון וועלט באשאף3
דער אייבערשטער האט באשאפן
 איז עס,די גראז און געוויקסן
געבליבן שטיין ביים עפענונג פון
.די ערד און נישט ארויסגעוואקסן
 ווען- 'סטן טאג6 הערשט דעם
אדם הראשון האט מתפלל געווען
– אויף רעגן אז עס זאל וואקסן
דאן איז עס ארויסגעקומען פון די
.ערד
:זענען די ספרים מסביר
דער אייבערשטער שרייבט אן
 רפואות און,ראש השנה פרנסה

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
Yeled V’Yalda Expectant Moms’ Program has available slots. To join our program at 99 Heyward please call 718-514-8966.
Looking for a full time secretary in an office in the Brooklyn Navy Yard, Computer knowledge a must. Please call: 917-685-6674
Winngie Hair Wig Salon - Wash and set 185 Clymer Suite 104, 347-466-8787 Please call for appointment
Heimishe Williamsburg multi girl office looking to hire full time girl secretary. Please call: 718-522-6572
Graphic Design 'Home' Course by Baily Biederman. Call now for introductory pricing: 917-382-5194
Experienced makeup artist now offering Simcha deal $35/person. Don’t miss the opportunity 347-385-8452
Seeking bright responsible women In a one girl office in new Williamsburg to assist owner with
multiple entities. Must be organized and detail oriented email resume to jprealty490@gmail.com
Best  גארטלyarn, Regular and 100% silk. No knots. We do professional fringes.
Avail @ Craftviti & Tip Top - Strings Attached 718-909-0768
Office in Williamsburg is looking for a full time employee with bookkeeping experience and QB knowledge. Please call 347 380 2118
Looking for an energetic friendly saleslady / girl to work in a store P/T afternoon hours 3-7 3x wk basic computer knowledge 347-563-7442
Professional office in Wmsbg. looking to hire a secretary. Very well paid. potential to grow, Call: 347-618-9040
917-939-5811 : רופט, אויך א טרעדמילblack dress  מחותנת'טע10 צו פארקויפן א סייז
For sale a new bugaboo fox black body burgundy wheels and hood used 1 time. 917-617-4617
A multi girl office is looking to hire a f/t secretary for a bookkeeping position. Lv detailed msg 347-694-5097
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
White Glove, Exciting motivating position for top quality graduate with lots of growth potential. Competitive salary and benefits 718 387 8181 Ext. 113 lv message.
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

347-939-9003 : אויב געטראפן רופט64gb sd card  פארלוירן א- השבת אבידה
718-387-5850  בי די טעילער ריידס חוה"מmountain buggy double stroller  געטראפן א- השבת אבידה
347-834-2118  געטראפן א פרויען מחזור אן א נאמען אין א קאר סערוויס )ווען( רופט- השבת אבידה
718-218-5778 לי רופט/עקספיריענסד בעביסיטער געמופט פון אנדערע געגנט נעמט יעצט אן בעביס וואלאבאוט
718-387-0428  מאל א וואך3  נאר.מארסי רעפרענס עוועיל/ פאר די נייע יאר קליינע גרופ לארימער ליtoddler's  נעמט יעצט אןkiddie group באבי לעווי'ס
347-533-2805  מאל א וואך צופרי שעות3 געזוכט א בעיביסיטער ביי מיר אינדערהיים סקילמאן געגנט
929-390-2411  רופט, יעצט דא צו באקומען פאר גאר ביליגע פרייזןChandeliers הערליכע קריסטל דיינונג רום
718-384-4716 : און א פרידזשידער צוליב מופן גאר ביליגע פרייז ביטע רופטGE oven צו פארקויפן א
917-246-0239 :לארימער רופט/ בעדרום דירה פאר חתן כלה טרופ2  און א1  צו פארדינגען א- וומס"ב
929-302-6190 .וואלאבאוט געגנט/ )אן דיינונג רום( מארסי, בעדרום בעיסמענט דירה מיט ליווינג רום און קיטשן2  צו פארדינגען א- וומס"ב
.מ. ל347-988-8948  יאר גוטע געגנט רופט1  בעדרום פורנישד דירה פאר2  צו פארדינגען א- וומס"ב
917-578-9514 : רופט. TOYS4U  שטאק ארויף אנטקעגן איבער1 , בעדרום פורנישד דירה1  צו פארדינגען א- וומס"ב
.מ. ל718-384-7463  רופט.ג.ד.גרופ א- פלעי, לעוול געאייגנט פאר בעביסיטונג. סט, פלאץ אויף ראטלידזש צו פארדינגען- וומס"ב
347-578-4086  אדער פאר זייער ביליג8 . סעק, גרייט אריינצומופן, ביהכ"ס3 , בעדרום דירה5  צו פארדינגען א- סאטמאר/לעיקוואד
347-687-3539  רופט5:00  ביז10:00 געזוכט א בעיביסיטער יעדן טאג פון
718-388-4161 : פעקס, 718-254-0017 : רופט,Free Delivery , דורך אינשורענסsupporters  און אלע ערלייSurgical Stockings

