:זמנים

מאנטאג תולדות

4:47 :שקיעה
6:00 :צאת הכוכבים

Nov. 5 ‘18

ולמספרם

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

וועטער
53°-52° :היינט
65°-51° :מארגן
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(ר' משה יודא הירש הי"ו )ראכליץ
 וומס"ב- ' שפרה ליבא תחי:הכלה

ëî¬ ñïô

(הרב יואל הערש קאהן הי"ו )לעבאוויטש
 וומס"ב-  יצחק ני"ו:החתן

(ר' וואלף אלעזר ווייזער הי"ו )ווייסמאן
 וומס"ב- ' מרים תחי:הכלה

ëî¬ ñïô

( ר' יואל שווארטץ הי"ו ) גרינפעלד
 וומס"ב- ' פרידא תחי:הכלה

ëî¬ ñïô

( ר' וואלף לאנדא הי"ו ) ראבי
 ישראל חיים ני"ו – ב''פ:החתן

( ר' אלימלך פריעדמאן הי"ו ) גאנץ
 וומס"ב- ' פערל תחי:הכלה

ëî¬ ñïô

( ר' אשר זעליג שטעסל הי"ו ) קליין
 ב''פ-  מנחם ני"ו:החתן

( ר' יודא לייב פריעדמאן הי"ו ) גרין
 מאנסי- ' בלומא תחי:הכלה

ëî¬ ñïô

( ר' ברוך נחום שווארטץ הי"ו ) סג"ל
 רחל בריינדל תחי' – ק''י:הכלה

ëî¬ ñïô

(שמואל פילאפף הי"ו )ענגלענדער
 אהרן ני"ו – ק''י:החתן

הרב יוסף

( מרדכי מערמעלשטיין הי"ו ) שווארטץ
 מאנסי-  הערש אלימלך ני"ו:החתן

ר' יעקב

( ר' אלימלך קליינמאן הי"ו ) גרינוואלד
 מאנסי-  בנציון נפתלי ני"ו:החתן

 היינט מאנטאג פרשת תולדות קומט אי"ה פאר די יום החופה שיעור- אכטונג כלות
8:00  אין בנין עסטרייכער, טבת- פאר די כלות וואס האבן חתונה כסלו

Furniture store in Wmsbg seeking f/t female sales rep w/ background in interior decorating. Call 669-271-1249 L/M

An amazing live PARENTING WORKSHOP series by Devory Silberman
starting this Wednesday iy"h!! Morning & evening classes: 917-728-6110
Sale - Ladies & teens tops $15, $25, $29, $39, $49. - only 2 days left Mon & Tues.- 12:30 to 8:00pm - 874 Bedford (bsmnt) 718-855-1293
845-243-0554  ווי אויך אנדערע שבת, איז עוועילעבל פאר שבת חנוכהGreen Hills Estates  בעדרום הויז אין5 א הערליכע פריוואטע
Full time position avail. in a multi girl office in Wmsbg. Immediate hire. 718-702-2351
Looking to hire a mature energetic women for P/T customer service position,
have to be super quick to be able to handle busy phone lines, 5 hrs a day plus Fridays.
Please leave a message with your name, number, age & reference avail. 347-834-1610
A multi girl office looking for a full time secretary for multi task sec/ bookkeeping position. Lv detailed msg (845) 640-1474
Looking for teachers with/without degree for regular & after hours. Call: 347-766-0211
Secretary position avail. Phone skills, costumer serves, computer knowledge, multi-task a must. Paid training. Email resume: jobs42w@gmail.com
For the optimum in exceptional kosher cuisine, in your home or venue or ours; Eat Productions Inc. C. Neiman Caterers 718-344-1598
Multi girl office in the medical billing field in Wmsbg Looking for a FT responsible girl,
good phone skills preferred, graduates preferred. 917-836-1775

Real estate management 1 girl office is looking for a PT
secretary. Must have experience in leasehold and rent
manager program. (please don’t text) call 347-986-9000
Looking for a middle age women for a Heimishe office in Wmsbg Mon - Thu 9 - 4. Email: newemployee95@gmail.com fax: 718-785-9460
Preschool seeking assistant teacher. Good salary, wonderful working conditions, and room for growth. 718-658-3030

Hamaspik is looking for an older girl or woman to stay with an elderly woman 3-4 nights a week.
Paid through the agency. Call Chava Laufer at 718-387-8400 Ext 144 for more info

A CUT ABOVE
Beautiful hats for Kallahs and their mothers.
Come...
Select it, Size it and Style it.

646-565-8021

Penmanship class
Do you want to improve your daughter’s
handwriting?
Last chance.
call 1718-643-0001

Coming to Suson V’simche 213 Lee Ave

Today Monday - 12:00-8:00pm
NEW ARRIVALS
Full line for Teens, Kallah, Ladies

Roasted cabbage
Salad
ê ö−ê ½¼ñê óêïî® ¬¾−ô
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Ingredients:
1 bag cole slaw mix
1 big sweet potato –shredded
Olive oil
Salt garlic powder & black
pepper – to taste
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זיך אנשטרענגן
פאר א מצוה...
מיר געפונען אין די סדרה אז ווען
אליעזר האט געזעהן רבקה שעפן
וואסער איז געשעהן א נס אז די
וואסער איז ארויפגעקומען ,אבער
ווען אליעזר האט איהר געבעטן
וואסער צו טרינקען ,דאן איז די
וואסער ''נישט'' ארויפגעקומען.
פארוואס?
ערקלערט דער הייליגער קדושת
לוי :די ערשטע מאל האט זי סתם
געשעפט וואסער פאר זיך ,האט

è−ðò¼¾−ô
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דער באשעפער
געמאכט א נס אז
די וואסער זאל
ארויפקומען כדי די
צדיקת זאל זיך נישט
דארפן מטריח זיין .דאגעגן ווען
זי האט געשעפט פאר אליעזר
האט זי דאך געטוהן א גמילות
חסד ,און א מצוה ווערט
גערעכנט לויט וויפיל מען האט
זיך אנגעשטרענגט ,דעריבער
האט דער אייבערשטער נישט
געמאכט די נס ,כדי צו פארמערן
)עי' קדו''ל פר' חיי שרה(
איר שכר.

השבת אבידה  -פארלוירן מוצש"ק אויף די מאנרא באס א  gray hoodפון א  .bugaboo beeביטע רופט718-789-1240 :
געטרייע בעיביסיטער נעמט אן ביינאכט שעות )פאר שמחות/חתונות( סקילמאן געגנט ,רופט 917-903-4099
א הערליכע  brand newמחותנ'סטע קלייד צו פארקויפן ,סייז  never worn! 10 - 8רופט 347-693-1938
א נייע בעביסיטינג מיט א ווארעמע איבערגעגעבענע און רעספאנסיבל בעיביסיטער פון  ,4:30 - 9בעדפארד/מארטאן 347-699-2033 ,ל.מ.
קינדערלאנד פלעי גרופ אין די נייע הערליכע לאקעישאן ,בעדפארד/מארטאן .ווי אויך שטעלן מיר צו  overtimeפון  9:00-4:00נאך  1סלאט עוועיל646-883-2346 .
געווארן עוועילעבל פאפא קידוש זאל פאר שבת פ' ויצא  ,Nov 16רופט 347-397-8216
הערליכע קריסטעל דיינונג רום  Chandeliersיעצט דא צו באקומען פאר גאר ביליגע פרייזן ,רופט  929-390-2411אלע סייזעס!
א ווארעמע בעיביסיטער נעמט אן מאנטאג ביז דאנערשטאג  9:30ביז ) 3:00ביז  3קינדער( רופט 347-266-3554
בעיביסיטער נעמט יעצט אן בעביס פאר איבערנאכט רעפרענסעס .עוועיל .רופט 718-384-3186
הערליכע קליינפעלד  ,gownסייז  0צו פארקויפן ,רופט347-432-9027 :
 Kiddy Groupהאט נאך  2סלאטס עוועיל .שעה'ן  8:30ביז  2:00דיוויזשאן קיעפ געגנט רופט 718-576-3216
א פלעי-גרופ נעמט אן געציילטע קינדער פאר  2מאל א וואך ,בעדפארד/טעילאר .רופט718-858-5669 :
וומס"ב  -צו פארדינגען פאר  2יאר א נייע  2און  3גרויסע בעדרום דירה מיט גרויסע ד"ר אויף פאלאסקי ,סעק OK 8 .ביליג רענט 718-757-0899
וומס"ב /גאסט דירות  Your Luxury suits is ready for -שבתים וואך חודש לי/לארימער 646-939-6232
סוואן לעיק  - Green Hills Estatesהערליכע גרויסע  luxuryהייזער פאר שבתים /אינמיטן וואך] .מעגליך מיט עסן[ רופט718-289-0232 :
סעקשאן  8מנוחת הנפש!! אינספעקשן ענינים גייען בעז"ה דורכגיין עצהיו"טCommunity Consulting 522-0200 ,
 Surgical Stockingsאון אלע ערליי  supportersדורך אינשורענס ,Free Delivery ,רופט , 718-254-0017 :פעקס718-388-4161 :

