:זמנים

דינסטאג תולדות

4:46 :שקיעה
5:59 :צאת הכוכבים

Nov. 6 ‘18

ולמספרם

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

וועטער
65°-51° :היינט
61°-45° :מארגן
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(ר' שרגא מיכאל ראזנער הי"ו )שטערן
 לעיקוואד- ' יוטל תחי:הכלה
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(ר' יודא לייב פריעדמאן הי"ו )גרין
 מאנסי- ' בלומא תחי:הכלה
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(הרב אברהם לייב וויינבערגער הי"ו )סענדעראוויטש
 וומס"ב- ' חי' תחי:הכלה
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( הרה"ג ירמי' קליין הי"ו ) קופערשטיין
 מאנסי-  אביגדור ני"ו:החתן

(ר' פישל כ"ץ הי"ו )אונגאר
 ק"י- ' רבקה חנה תחי:הכלה
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(דוב קארנבלי הי"ו )עקשטיין
 ק"י-  יצחק ני"ו:החתן
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(ר' ישעי' מאיר קרויס הי"ו )לאווין
 מאנסי-  אלי' ני"ו:החתן
(מרדכי מערמעלשטיין הי"ו )שווארטץ
 מאנסי-  הערש אלימלך ני"ו:החתן

a ó−êò³ a

ר' שמעון אפרים פישל בלום הי''ו
( )פאלאק- ' בלומא טויבא תחי:הכלה

פרדס משה
()בית רחל

ר' יעקב

'ר' ארי

ö³ìí ð®

ר' משה חיים קעסטענבוים הי''ו
( )ראזענבערגער-  מרדכי ני"ו:החתן

Experienced English tutor avail. Specializes in Math! Call 347-415-7921 L.M.
Electrolysis by Frimmy, latest equipment, new wmsbg area, flexible hours. 347-746-2580
A multi girl office looking for a F/T secretary. please call 347-598-1320 or email ptjanjob@gmail.com
Breakthrough in CLEAN skin care products for ALL ages and complete makeup line. Beautycounter @ 917-588-6702
Hindy's Photography - Last chance get ur outdoor mini session pictures for an amazing price call 347-263-2570
Beautiful D/R & BDR furniture to sell due to moving. Call: 347-581-8905
F/T office position available. Must be detail oriented and have excellent phone and people skills. Please call 732-963-1916
Looking to hire F/T or P/T inside sales person with prior sales experience only. Optional to work from home. Call 718-387-0702 L.M.
For sale: Brand new Bugaboo fox complete black color, with optional blue melange hood. 347-263-1026
Heimishe office in Williamsburg is looking for a full time secretary, Must be organized, detail oriented,
bright, motivated, responsible and Must have great phone skills. Recent graduate, Immediate Hire,
Please leave a clear detailed message with name, number and graduating school at 718-534-0726
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
Furniture store in Wmsbg seeking f/t female sales rep w/ background in interior decorating. Call 669-271-1249 L/M
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
Looking for teachers with/without degree for regular & after-hours. Call: 347-766-3598 (New number!)
Secretary position avail. Phone skills, costumer serves, computer knowledge, multi-task a must. Paid training. Email resume: jobs42w@gmail.com

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
For the optimum in exceptional kosher cuisine, in your home or venue or ours; Eat Productions Inc. C. Neiman Caterers 718-344-1598

!איר האט נאכנישט פארפאסט
מען קען נאך קויפן ראפעלס
718-704-0253

An amazing live
PARENTING WORKSHOP series
by Devory Silberman
starting this Wednesday iy"h!!
Morning & evening classes:
917-728-6110

Spaghetti Squash
with Tomatoes and Basil

Ingredients:
1 Spaghetti Squash – roasted in oven
on 400 (until outside feels soft)let cool,
cut it in half, remove seeds remove
squash with fork

ö−ê ñëêòš & tomatoes ,ñë−îî® −ð ¬½ò−ð
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Sautee :
½ cup olive oil
1 ½ cups grape tomatoes – cut into 4
1 white onions - diced
4 garlic – crushed
2 tbs. Basil
1 tsp. salt
½ tsp black pepper
Drop of vinegar - optional

ווען א מענטש זאל וויסן אז דער
באשעפער איז דא מיט אים ,ביי
אים ,נעבן אים ,וואלט ער
שטענדיג גערעדט און מתפלל
געווען צום אויבערשטן .נאר עס
דאכט זיך איהם אז דער באשעפער
איז אין הימל און ווען ער
דאווענט דארף זיין תפלה
אנקומען ערגעץ מיליאנען מיילן
ווייט.

דער מענטש כאפט זיך גארנישט
אז דער באשעפער איז דא! נעבן
איהם!
)לקוטי מוהר''ן ח''א סי' ס''ב(

השבת אבידה  -אויב האט איר איבערגעלאזט א באקס מיט טויס אין  90ראסס סט) .סטארעדזש רום( א לאנגע צייט צוריק רופט 917-750-2098
השבת אבידה  -פארלוירן א גאלדענע וואכן קייטל ,רופט 929-215-8147
השבת אבידה  -געטראפן א קרעדיט קארד מיט די נאמען אסתר קליין 917-621-5084
געווארן עוועיל .אסרו חג פסח  Opal garden April 28רופט 718-387-5774
א הערליכע  brand newמחותנ'סטע קלייד צו פארקויפן ,סייז  never worn! 10 - 8רופט 347-693-1938
געצונדן א ליכט  40טעג לע"נ הרה"ק מריבניץ זי"ע און הרה"ק מקערעסטיר זי"ע און ב"ה געשעהן א ישועה  -צוגעזאגט מפרסם צו זיין
א נייע בעביסיטינג מיט א ווארעמע איבערגעגעבענע און רעספאנסיבל בעיביסיטער פון  ,4:30 - 9בעדפארד/מארטאן 347-699-2033 ,ל.מ.
הערליכע קליינפעלד  ,gownסייז  0צו פארקויפן ,רופט347-432-9027 :
טייערע שוויגער/מאמע! ווילט איר שיקן ״געקאכטע פיש פאר אייער טאכטער/שנור די יולדת לכבוד די קימפעט? לויתן פיש 718-963-1390
עקספיריענסד  privateבעיביסיטער נעמט אן פון  ,8:30דיוויזשאן/העריסאן געגנט ,רופט 929-331-3823
וומס"ב  -צו פארקויפן א הערליכע  3בעדרום דירה  1400ס"פ אויף  Whippleמיט גרויסע פארטש וועט זיין גרייט אין  1/2יאר 845-293-2548
וומס"ב  -געזוכט איבערצונעמען א  3- 2בעדרום דירה אין בעדפארד גארדענס אונטערשטע שטאקן .רופט917-225-3061 :
בלומינגראוו  -צו פארדינגן א  5בעדרום הויז נייע קאך  3ביהכ"ס  2פארטשעס .פאר די יאר רופט347-949-3561 :
מיאמי  -נייע איבערגעפיקסטע פריוואטע דירות צו פארדינגן ,נעבן קערעסטירער ביהמ"ד347-678-5425 / 718-388-8989 .
 Kiddy Groupהאט נאך  2סלאטס עוועיל .שעה'ן  8:30ביז  2:00דיוויזשאן קיעפ געגנט רופט 718-576-3216
 Surgical Stockingsאון אלע ערליי  supportersדורך אינשורענס ,Free Delivery ,רופט , 718-254-0017 :פעקס718-388-4161 :

