Nov. 7 ‘18

ולמספרם

ערב ראש חודש

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

וועטער
61°-44° :היינט
56°-43° :מארגן
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מיטוואך תולדות

:זמנים
4:45 :שקיעה
5:58 :צאת הכוכבים
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( ר' יצחק יודא ברוין הי"ו ) פישמאן
 וומס"ב- ' שרה בלומא תחי:הכלה

ëî¬ ñïô

( ר' פנחס גרינוואלד הי"ו ) קריצלער
 וומס"ב-  יעקב יוסף ני"ו:החתן

( ר' משה אלעזר פרענקל הי"ו ) טייטלבוים
 רחל מאטיל תחי' – ק''י:הכלה
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( ר' חיים הערש קויפמאן הי"ו ) פריעדמאן
 וומס"ב-  אברהם שמחה ניסן ני"ו:החתן

( ר' משה יודא גוטמאן הי"ו ) פאלאטשעק
 ק"י- ' רחל העניא תחי:הכלה
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( ר' משה שטוהל הי"ו ) גאלדבערגער
 וומס"ב-  שמשון דוד ני"ו:החתן

( ר' שלום טייטלבוים הי"ו ) בלום
 מאנסי- ' שרה טויבא תחי:הכלה
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( ר' דוד ראובן שווארטץ הי"ו ) יונגרייז
 וומס"ב-  אלעזר ארי' ני"ו:החתן

(ר' וואלף פערל הי"ו ) ערלאנסקי
 וומס"ב- ' חנה תחי:הכלה
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(ר' וואלף ברוין הי"ו ) ווייס
 וומס"ב-  בערל ני"ו:החתן

(ר' יעקב כ"ץ הי"ו )אונגאר
 חנה רחל תחי' – ב"פ:הכלה
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(ר' משה יצחק פרייזלער הי"ו )אונגאר
 שמואל יעקב ני"ו – ב"פ:החתן

(ר' משולם זושא קליין הי"ו )גאטליעב
 מרים חנה תחי' – ב"פ:הכלה
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(ר' ישראל פריינד הי"ו )לעווי
 ישעי' ני"ו – ב"פ:החתן
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ר' משה יודא הירש הי''ו
(  ) ראכליץ- ' שפרה ליבא תחי:הכלה
הי''ו

הרב יחזקאל מאיר טענענבוים
(  ) שווארטץ- ' רבקה תחי:הכלה
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בעדפארד פאראדייס
נזר יהודה
()שמח תשמח

הי''ו

(  ) לעבאוויטש-  יצחק ני"ו:החתן
הרב יואל פרענקל הי''ו
(  ) אקערמאן-  נחום בער ני"ו:החתן
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ר' חיים דוד נאסקאו הי''ו
(  ) בלויא- ' רבקה תחי:הכלה

שלום יחזקאל מייזעלס

'ר

(  ) קלאר- ' פיגא תחי:הכלה

אימפעריאל
עטרת טשארנא
מאנסי
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הרב יואל הערש קאהן הי''ו

הי''ו
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יצחק אייזיק מאשקאוויטש

'ר

(  ) שווארטץ-  משה יוסף ני"ו:החתן

ר' שמעון ישראל פאללאק הי''ו
(  ) גרינפעלד-  אלי' משולם ני"ו:החתן

היינט מיטוואך וועט אי"ה זיין א שיעור פאר אלע אלומניי תלמידות
 פונקטליך8:00  אום177 Harrison 177 אין בנין קויפמאן

2 adorable girls wedding dresses to rent or sell. Velvet top organza bottom, size 12 and 16, 347-461-6518
Experienced English tutor avail. To tutor privately, Specializes in Math! Call 347-415-7921
Heimishe Wmsbg office seeking to hire experienced mature woman for secretarial/computer work some
graphics knowledge preferred flexible hours. Call: 718-280-5136 and live a clear and detailed message
MAKEUP by the renowned CHAYA SURY FELSEN at the convenience OF YOUR HOME w/out minimum. 347-668-5361
ODA is hiring a Full Time Call Center Representative for 1-9 pm shift. Good Salary & Great Benefits! 718-260-4600 ext 1051
Wmsbg office seeking efficient, goal driven employee. Experience in working in fast paced environment a must. 732-997-6258. L.M.
2 beautiful kids black & white evening dresses size 12 and 16 for sale or rent. Call 347-546-0151
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.
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!)
Best  גארטלyarn, Regular and 100% silk. No knots. We do professional fringes.
Avail @ Craftviti & Tip Top - Strings Attached 718-909-0768
Looking for a middle age women for a Heimishe office in Wmsbg Mon - Thu 9 - 4. Email: newemployee95@gmail.com fax: 718-785-9460
Beis Ester Hall catered by Rotenberg - mid-week special 10 couples $600 718-782-2320
Looking for a secretary with experience in Adobe programs. Email resume aneiman11211@gmail.com

Kangoo & Dancing Classes
New Groups Forming Now

Lose 14 lbs. in 14 days
concierge weight loss
THE BALLS DIET
in the privacy of your home or office

Call: 866-936-6646

Call: 516-616-3009

Bite size
Nutritious oatmeal
cookies
Ingredients:
4 eggs
1 cup sugar
1 tsp. vanilla sugar
1 ½ cups cottonseed oil
1 tsp. cinnamon
Dash of salt
4 cups old fashioned oats
½ cup oat bran
1 tsp. baking powder

~ אין שולחן ערוך ווערט
געברענגט אז ראש חודש איז
א מצוה צו פארמערן מיט א
סעודה .אין די פוסקים
שטייט אז מען זאל מאכן א
באזונדער מאכל ,אז מ'זאל
דערקענען אז עס איז לכבוד
ראש חודש.
~ הלל דארף מען זאגן
שטייענדיג.

½¬ò¼−ð−þèò−ê ¼ñê óêïî® ¬¾−ô
è−ðòè−−ñ ,hand blender ê è−ðò¼®îò
baking öîê oat bran ,oats −ð
.¬®¼ñ óî® powder
cookie ê ¹−îê ½−îê ½¼ ¬è−−ñ
mini scoop ê è−ðò¼®îò sheet
.Tbs. ê þ¼ðê
¼ò¼ðñêè ê ö−ê ½¼ ï−ë 400 :öšêë
ê ¹−îê ½−îê ½¼ ¬ñ−š .þ−ñêš
.rack

~ אויב מען האט
פארגעסן ר''ח
צו זאגן יעלה
ויבוא ביים בענטשן,
דארף מען נישט איבער
בענטשן .אבער אויב מ'האט
פארגעסן ביים דאווענען
)שחרית אדער מנחה( דארף מען יא
איבער דאווענען.
)סי' תכ''ד(

אכטונג! היות ראש חודש כסלו הבעל"ט געפאלט דאנערשטאג און עש"ק ,דערפאר איז כדאי צו שניידן "היינט" די נעגל לכבוד שב"ק.
האט איר א שמחה ביינאכט? מיר נעמען אן בעיביסיטינג ,מיר זענען נעבן ויואל משה ,עטרת אברהם און בעדפארד גארדענס718-384-1383 ,
מיר זענען גרייט אפצוקויפן אייער  ,Neocate Formulaמיר וועלן עס אויפפיקן ,רופט347-699-6196 :
צו ריקארדן א  song professionallyפאר גאר גוטע פרייזן רופט 347-907-1386
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.
מיר פיקסן  hand knittedאון  crochetגארטלעך &  - .make Professional Fringesאויך לערנען מיר אויס וויאזוי צו  .knit & crochetרופט917-414-3281 :
Table Pads - Glass Tops - Plastic Slip Covers - Table Extenders, Empire: 718-475-5621
וומס"ב  -צו פארדינגען אן אפיס  2שטובער מיט א פאר-צומער ,בערך  400ס"פ .פריוואטע אריינגאנג .רופט 718-637-4186
וומס"ב  -געזוכט צו דינגען א פלאץ פון בערך  100ס"פ ביי בעדפארד/הופער געגנט .רופט917-246-0865 :
וומס"ב  -צו פארדינגען א הערליכע  1/2 1בעדרום פורנישד דירה  -גרויסע פענסטער  -מידלטאון )מארסי/לי( 347-390-8918 .ל.מ.
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 :
מאונטענס  - Getawayשבתים/וואך א פריוואטע בילדינג מיט אלע צוגעהערן )מקוה( צו פארדינגען פאר פאמיליע/מוסדות 718-928-5667
מיאמי  -נייע איבערגעפיקסטע פריוואטע דירות צו פארדינגן ,נעבן קערעסטירער ביהמ"ד347-678-5425 / 718-388-8989 .
 Surgical Stockingsאון אלע ערליי  supportersדורך אינשורענס ,Free Delivery ,רופט , 718-254-0017 :פעקס718-388-4161 :

