.

זמנים:

דאנערשטאג מקץ

שקיעה4:28 :
צאת הכוכבים5:41 :

כ''ח כסלו תשע''ט לפ"ק
ולמספרם Dec. 6 ‘18

אפיס(718) 384-4190 :
פעקס(718) 384-4631 :
אימעילAds@dvaryoim.com :
וואויס-מעיל(646) 961-3535 :
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וועטער
היינט41°-33° :
מארגן39°-25° :
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שלמה ווערצבערגער הי"ו )שווארטץ(
הכלה :יהודית תחי' – וומס"ב

ר' ישראל שעהר הי"ו )וויינשטאק(
החתן :הערשל ני"ו – וומס"ב

ëî¬ ñïô

הרב מרדכי יוסף שענדראף הי"ו )ווייס(
החתן :צבי גרשון ני"ו – וומס"ב

ëî¬ ñïô

הרב שמחה ברלאווסקי הי"ו )גלעזער(
הכלה :מרים יוכבד תחי' – וומס"ב

ר' חיים מאיר שטיינער הי"ו )ווידער(
החתן :אלימלך ני"ו – וומס"ב

ëî¬ ñïô

הרב אברהם שאמועל הי"ו )באדאנסקי(
הכלה :דבורה תחי' – וומס"ב

הרב שמחה אברהם קארנרייךהי"ו )בידערמאן(
החתן :שלמה יואל ני"ו – ב''פ

ëî¬ ñïô

ר' לוי געללער הי"ו )קליין(
הכלה :מרים תחי' – ב''פ

!4 Hour Massive Closeout Sale
Designer fabrics, leather hides, at
Open this
Friday
12-2:00

!70-90% OFF
Also some furniture pieces

Today only 9:30 till 1:30
@ 544 Park Ave. 5th floor

פרייליכע נייעס
עס עפנט זיך גלייך נאך חנוכה א

פלעי-גרופ מיט בלויז  5קינדער
זיך צו קענען אפגעבן מיט יעדע קינד באזונדער מיט די
ריכטיגע ליבשאפט ,אויפמערקזאמקייט און אחריות.
ווילסאן/קענט געגנט .עוועיל .שעות פון  9:00ביז .5:00

ר .לייזער  -רופט718-675-6722 :
HAIR ABOUT US‐ CHANUKA
SPECIALS

MANIKIN WITH CLAMP: $42.99
-BABYLISS NANO TITANIUM BLOW DRYER:
REGULAR $99.00 AS LOW AS $ 59.95
-BABYLISS CERAMIC TOOLS CURLING IRON:
AS LOW AS $19.95
-NANO TITIANIUM BABYLISS CURLING IRON: REGULAR $45.00 AS LOW AS
$34.99

For the optimum in exceptional
kosher cuisine,
;in your home or venue or ours

Eat Productions Inc.
C. Neiman Caterers
718-704-0242

Eggplant – Olive
Salad

Roasted Eggplant:
2 eggplants – cubed
Roasted with oil 425 35 – 45 Min. Do not
overcrowd, use 2 cookie sheet
Sauteed Peppers −ð ¬½ò−ð
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Sauteed Peppers:
2 Garlic – crushed
3 Holland red pepper, small cube
1 tomato, small cube
--Handful of pitted olives
1 ¼ + cup mushroom pasta sauce
1/3 cup olive oil
1 tsp. salt
1 ½ tbs. sugar
3 tbs. vinegar

צוליב די גרויסע פארלאנג צו האבן די זכיה צו קויפן די שטר שותפות מיט די פרויען וואס שטייען ביים
לשכת הגיוס און שלאגן זיך מען זאל נישט מטמא זיין אידישע טעככטער אזוי ווי די די חשמונאים
בימים ההם ובזמן הזה האבן מיר פארלענגערט די ראפעל פאר ביז חמשה עשר בשבט צו קענען האבן
718-855-8455  אדער פאר אייער נדבה רופט אריין,די זכיה אריינצוברענגן גרעסערע סכומים
646-585-3022 האלט מיט די חנוכה פראגראם מעט מן האור רופט- עת מלחמה האטליין פאר פרויען

Looking for a secretary in Wmsbg if interested please email: job2pp@gmail.com
Very busy Willi. Office looking for an experienced secretary or graduate for full time, very good pay, 718-812-7325 if no answer lv msg.
Multi girl office in Wmsbg looking to hire a FT secretary, Myrtle/Nostrand area, Call 718-619-2615

 על אפיקי מיםtitanic slide presentation די בעסטע הנאה פאר אייער חנוכה פארברענג די הערלכע
718-782-9212 :צו דינגען רופט
Professional office looking to hire a bright, motivated, and responsible girl for a position with great potential. Immediate F/T position. 718-930-8948 if no answer, please L.M.
WEINBERGER'S APPETIZING New Location 345 Willoughby Ave. Here to serve you with full variety
of Chanukah Fish Platters and Salads. Please call 718-387-1855 or email to Weinbergerappetizing@gmail.com
Why waste your musical talent? For piano lessons please call and leave a message 347-834-3502
Looking for bright and responsible employee to work with a group of high functioning special need
girls in Williamsburg. Hours are Monday thru Thursday 2:00-7:30 and rotating Sundays.
We are offering great pay for the right candidate. Please call 917-648-3951
Looking for a middle age women for a Heimishe office in Wmsb Mon - Thu. Email: newemployee95@gmail.com fax: 718-785-9460
Looking for someone to take care of a 3 year old boy. Sun. to Fri. early morning hours 6:00-8:30 AM great pay. Call: 929-393-9494

718-403-9999 : רופט.העיווארד געגנט/ ביי וואלאבאוטBlackberry flip phone  פארלוירן דינסטאג א- השבת אבידה
347-533-1514  לי ראס געגנט רופטwristlet  פארלוירן א שווארצע- השבת אבידה
917-525-9544  פריוואט אדער מיט א פארטנער, הייבט זיך אן קומענדיגע דינסטאג אי"ה צופרי4 session alterations course
! אלע סייזעס929-390-2411  רופט, יעצט דא צו באקומען פאר גאר ביליגע פרייזןChandeliers  הערליכע קריסטעל- Gift בעסט חנוכה
929-466-3162  א שיינע הויז צו פארדינגען אין ליזשער לעיק פאר שבתים )נישט זומער שבתים( שיקט א טעקסט צו- סוואן לעיק

718-287-1515 : רופט- 1,000$ ?? איר קענט פארדינעןCollection letter האט איר באקומען א
718-388-4161 : פעקס, 718-254-0017 : רופט,Free Delivery , אינשורענסsupporters  און אלע ערלייSurgical Stockings

