.

זמנים:

זונטאג בא

שקיעה4:43 :
צאת הכוכבים5:56 :

כ''ט טבת תשע''ט לפ"ק
ולמספרם Jan. 6 ‘19

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

וועטער
היינט47°-29° :
מארגן35°-35° :
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ר' משה ארי' גליק הי"ו )ליכטענשטיין(
החתן :אברהם יצחק ני"ו  -וומס"ב

ëî¬ ñïô

ר' ישראל מענדל וואלדמאן הי"ו )בירנבוים(
הכלה :רבקה חנה תחי'  -ק"י

ר' וואלף מארקאוויטש הי"ו )קארפען(
החתן :ליפא ני"ו  -וומס"ב

ëî¬ ñïô

ר' זושא געלב הי"ו )מיטעלמאן(
הכלה :הינדא תחי'  -ק"י

ר' יצחק נתן גאנדעל הי"ו )עקשטיין(
החתן :שמואל דוד ני"ו  -וומס"ב

ëî¬ ñïô

ר' שמעון ישראל שטיינמעטץ הי"ו )פריעדמאן(
הכלה :חנה פרומט תחי'  -וומס"ב

ר' יואל וויינשטיין הי"ו )גרינפעלד(
החתן :נחום מרדכי ני"ו  -וומס"ב

ëî¬ ñïô

ר' משה סעגעדין הי"ו )קליין(
הכלה :רבקה תחי'  -וומס"ב

ר' מנשה גאטליעב הי"ו )שטיין(
החתן :וואלף ני"ו  -וומס"ב

ëî¬ ñïô

ר' לייביש וויינפעלד הי"ו )קלאר(
הכלה :בתי' תחי'  -וומס"ב

ר' אלי' ברוין הי"ו )גליק(
החתן :מרדכי ני"ו – וומס"ב

ëî¬ ñïô

ר' יחזקאל שרגא שטיינער הי"ו )פישער(
הכלה :אסתר דינה לאה תחי' – מאנסי

ר' יודא מאנן הי"ו )יאקאבאוויטש(
החתן :נפתלי הירצקא ני"ו – וומס"ב

ëî¬ ñïô

הרב זילא שפיטצער הי"ו )שווארטץ(
החתן :זאב ני"ו – ב"פ

ëî¬ ñïô

הרב אהרן צבי יוזשעף הי"ו )ראטה(
הכלה :יהודית תחי' – ב"פ

ר' שמואל יצחק שטעסל הי"ו )אויש(
החתן :שלום מנחם ני"ו – ב"פ

ëî¬ ñïô

ר' אהרן נוסענצווייג הי"ו )זעלצער(
הכלה :מלכה תחי' – וומס"ב

ר' אלי' בורגער הי"ו ) פליישמאן (
החתן :משה צבי מאיר ני"ו – ב''פ

ëî¬ ñïô

הרה"ג יודל הורוויטץ הי"ו ) ראזענבוים (
החתן :משה יושע ני"ו  -פלעטבוש

ëî¬ ñïô

הרב מענדל האגער הי"ו ) רובין (
הכלה :מרגליא תחי' – ב''פ

ר' ירמי' קופטשיק הי"ו )אייזענבערג(
החתן :וואלף ני"ו – ק"י

ëî¬ ñïô

ר' גדלי' טייטלבוים הי"ו )ווינער(
הכלה :ברכה תחי' – וומס"ב

מרדכי שניצער הי"ו )רייזמאן(
החתן :אלי׳ ני"ו – ק״י

ëî¬ ñïô

ר' וואלף פערל הי"ו )הירש(
הכלה :פיגא תחי' – ק״י

יוסף וועכטער הי"ו ) פייערווערגער (
החתן :חנוך זונדל ני"ו  -ק"י

ëî¬ ñïô

ר' ישראל טירנויער הי"ו ) פריעדמאן (
הכלה :חי' בילא תחי'  -ק"י

ר' מענדל כף הי"ו )ראזנער(
החתן :ישראל ני"ו – לאנדאן

ëî¬ ñïô

ר' משה יצחק שטערנליכט הי"ו )מייזעלס(
הכלה :רויזא בלומא תחי' – לאנדאן

ר' מאיר אויש הי"ו )ראטה(
החתן :אליעזר זוסמאן ני"ו  -לאנדאן

ëî¬ ñïô

ר' יושע חיים ליפשיץ הי"ו )האפמאן(
הכלה :שרה יהודית תחי'  -לאנדאן

ר' נפתלי פאללאק הי"ו )ברוין(
החתן :הילל ני"ו  -מאנטריאל

ëî¬ ñïô

ר' אליעזר מענדל געווירץ הי"ו )עפשטיין(
הכלה :מרים ברכה תחי'  -ב"פ

ר' חיים
ר'

®íñ×í ð

זלמן

ר' נתן

ר' יצחק

יצחק שווארטץ הי"ו )פריינד(
הכלה :ניכה תחי' – ק"י

מאיר שווימער הי"ו ) שטראלבורג (
הכלה :חוה רחל תחי'  -ב''פ

a ó−ñëê óîì−ò a
ע"ה ב"ר יחזקאל שרגא גליק הי"ו יושבים אביו הרה"ח יחזקאל שרגא הכהן גליק ואחיו ר' אברהם חיים יודא

אצל הרה"ח מנחם מאיר
אשת ר' מרדכי מנשה גלאנץ אשת ר' משה יודא פריעדמאן אשת ר' אברהם חיים זאב גליק בבית  31ראסס.
עד יום ג' בבוקר

Great stores at Suson V’simcha

Today
&

Tomorrow
213 Lee Ave.

Viking
Child
Monday only

12:00pm - 7:00pm

All
Dabbed
Up
Accessories
Sunday only

H-W

Secret
Treasures
Jewelry

The
Bedding
Depot

E&G
Hats

""KANGOO and FITNESS classes
New SEMESTER starting
for our SUNDAYS and EVENING
Kangoo gymnastics classes.
Limited slots available
Fitness by Ruchy

347-731-8507

Kidichic

718-676-8060

641 Bedford Ave.

Our SALE On Top Of SALE
IN addition to already existing sale
Spend over
$ 100 get EXTRA 15 % off
$ 400 get EXTRA 30 % off

$ 50 get EXTRA 10 % off
$ 200 get EXTRA 20 % off

!Savings up to 70% off

Excluding Basic Pants & Polos 3/$20

COVERED BY ESTI
Hats-Bands-Tichlech,
buy one, get one

50% Off Today Only
@ Fixler’s 56 Lee Ave.

דער אייבערשטער האט געזאגט
פאר משה רבינו" :די אידן זאלן
וויסן אז איך בין דער באשעפער
אייער גאט ,וואס נעמט ענק
ארויס פון די צרות און מצרים".
טייטשט דער הייליגער שפת
אמת :אז דער אייבערשטער האט
דא געוואלט מרמז זיין אז דאס
עצם "וויסן" אז דער אייבערשטער
איז דער באשעפער ,דאס אליינס
נעמט ארויס דעם מענטש פון
אלע זיינע ליידן און ענגשאפטן.

 # 195 Lee Ave.רופט 516-405-6700

און אזוי שרייבט דער הייליגער
תולדות :ווען עס דארף חלילה
קומען אן עונש אויף א מענטש דאן
נעמט מען אוועק פון איהם זיין
מדת הבטחון ,ווייל אין דער צייט
וואס א מענטש גלייבט אין השגחה
פרטית קען דאן נישט קומען אויף
איהם קיין שום שלעכטס.

נישטא קיין וועיטינג ביי אונז ,אלע אונזערע אפוינטמענט איז אין צייט!!

Looking for a babysitter Monday- Thursday. Call/Leave Message 917-586-5870.
Multi girl office looking for a full time girl. Great opportunity with potential for growth. 845-640-1266 lv detailed msg.
Multi-girl bookkeeping office has a FT position available, excellent phone skills a most potential for the right candidate 347-232-4538
Looking for someone to make chocolate gift arrangements. with prior experience, Please email pics for reference to uniqueandartistic@gmail.com
Multi Girl real estate office seeking to hire a FT secretary, will consider PT till June. 718-408-8745 x 102, if no response please leave a detailed message.
Head Start is seeking someone responsible to serve as a family coordinator. Hours 9:30-4. 718-935-9848 Ext 19440

Are you looking for someone special to take care of your bobby? Call today 718-249-6285 great reference available
Elegant black Finds & Co. dress for 'married' sister-of-bride size 6-8 to rent. 347-666-2367

Medical Billing office is looking to hire full time employee. Experience a plus. please call 718-872-9254
 yarn, Regular and 100% silk. No knots. We do professional fringes.גארטל Best
Avail @ Craftviti & Tip Top - Strings Attached 718-909-0768

השבת אבידה  -פארלוירן א גאלד אויערינגל מיט דיימאנדס מיטוואך וארא  -אויך געטראפן א  Pendantפון א קייטל718-599-4977/347-461-8428 ,
השבת אבידה  -געטראפן א שווארצע פאקעט בוק  Tahariביי א תנאים דעם ווינטער אין ויואל משה רופט 718-782-5094
אוועק צו געבן א דרייער און א  high riserצוליב מופן אין זייער גוטע קאנדישאן רופט 718-938-3134
וואונדערליכע היינטיגע מעשיות פונעם הייליגן ריבניצער רבי זי"ע אויף "קול ריבניץ"  ,845-951-1100די  #קנעפל מישט צו די נעקסטע מעשה
עס ווערט געזוכט א אסיסטענט פאר א פלעי-גרופ מיט א געפיל צו קליינע קינדער רופט 718-858-8566
עס ווערט געזוכט אן אסיסטענט פאר א פלעי-גרופ מיט א געפיל צו קליינע קינדער רופט 718-858-8566
כאפט אריין לעצטע געלעגנהייט!  Synthetic wig courseווי אזוי צו מאכן אייער שייטל זיך האלטן פריש ווי ניי .ג .ווייס 917-474-0080
פראפעסיאנאל  Hair Cuts, Blows & Stylesבעדפארד/העיווארד געגנט718-596-8449 ,
 Hair cut & Hair stylingגאר פראפעסיאנאל פאר אלע אייערע שמחות ,בעדפארד/ווילסאן געגנט ,רופט 718-782-7063
בעיביסיטער קעגן איבער פרדס פיגא/צבי נעמט אן פאר ביינאכט רופט 718-388-3136
וומס"ב  -צו פארדינגען א הערליכע אויפגעפיקסטע  1בעד .דירה מיט שיינע בעקיארד פאר חתן כלה בעד .ראטלידזש 718-300-1883 .ל.מ.
וומס"ב  beautifully renovated -בעיסמענט ריטעיל ספעיס עוועיל(Across Toys 4 u) 718-599-2388 .
סוואן לעיק  -א שיינע הויז צו פארדינגען אין ליזשער לעיק פאר שבתים )נישט זומער שבתים( שיקט א טעקסט צו 929-466-3162
געווארן עוועילעבל בעדפארד פאראדייס )גרויסע זאל(  Jan 14רופט 718-757-0867/718-782-1173
לתועלת הרבים הערט אן אינהאלטסרייכע שיעור פון הרב ר' הערשל מייזעלס אויף די נושא פון מיזעלס .רופט 718-819-3030 :דריקט  1דערנאך #1152-#1151 #1150-#1149
 Surgical Stockingsאון אלע ערליי  supportersאינשורענס ,Free Delivery ,רופט , 718-254-0017 :פעקס718-388-4161 :
 The Tichel Place 718-302-4905אריינגעקומען הערליכע שיינע נייע טיכלעך פאר מחותנ'סטע און כלות מיר זענען אפן ביז  10:00ביינאכט

