.

זמנים:

מאנטאג בא

שקיעה4:44 :
צאת הכוכבים5:57 :

א' שבט תשע''ט לפ"ק
ולמספרם Jan. 7 ‘19

ראש חודש

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

וועטער
היינט35°-32° :
מארגן48°-41° :

®ö³ìí ð

®íñ×í ð

a ó−×îð−¾ a

ר' שלמה יעקב מערץ הי"ו ) ווייס (
החתן :משה ני"ו  -וומס"ב

ëî¬ ñïô

ר' יחיאל מעכל טרעגער הי"ו ) ווירצבערגער (
הכלה :חנה מלכה תחי'  -ק"י

ר' משה אדלער הי"ו ) גפן (
החתן :פנחס ני"ו  -ק"י

ëî¬ ñïô

ר' גרשון מענדל איינהארן הי"ו ) סאמעט (
הכלה :טויבא תחי'  -מאנסי

ëî¬ ñïô

ר' אפרים כהן הי"ו )שלאכטער(
הכלה :בילא תחי'  -וומס"ב

ר' אברהם מרדכי גאלדשטיין

הי"ו )לעווי(

החתן :אהרן ני"ו – ק''י

ר' רפאל פערלמוטער הי"ו )קיש(
החתן :משה ני"ו  -מאנסי

®ö³ìí ð

ëî¬ ñïô

ר' ברוך

יודא פריעדמאן הי"ו )מיטעלמאן(
הכלה :שרה תחי'  -וומס"ב

®íñ×í ð

a ³îòî³ì a

ר' יואל הערשקאוויטש הי''ו
החתן :ארי' אשר ני"ו ) -שטעסל(

ויואל משה

ר' שמעון זעליג שאהנפעלדהי''ו
הכלה :מרים תחי' ) -עסטרייכער(

ר' יעקב יצחק יאקאבאוויטש הי''ו
החתן :נפתלי יחזקאל שרגא ני"ו ) -לויפער(

פרדס פיגא

ר' יוסף האלצער הי''ו
הכלה :גאלדא בילא תחי' ) -גרובער(

ר' יוסף שמואל פאזען הי''ו
החתן :דוב בער ני"ו ) -סופר(

פרדס צבי

ר' אברהם חיים יודא גליק הי''ו
הכלה :רבקה מלכה תחי' ) -שמילאוויטש(

קאנטינענטאל
וויזניץ

ר' משה גרינהוט הי''ו
הכלה :מינקא ריזל תחי'  ) -שטענדיג (

הרב שמואל אליעזר ערלאנגער

הי''ו

החתן :מרדכי יואל ני"ו  ) -שטעק (
ר' מרדכי ניימאן הי''ו
החתן :משה ני"ו  ) -פריינד (

ר'

ישראל ארי' גאלדבערגער

מאנסי

עטרת מאיר צבי

הי''ו

החתן :משה יודא ני"ו ) -פילאפף (

Today
ONLY
213 Lee Ave.

12:00pm - 7:00pm

ק"י

ר'

חיים מאיר פראמאוויטש

הי''ו

הכלה :רבקה תחי'  ) -טויב (

ר' יעקב דוד פריעד הי''ו
הכלה :אסתר תחי'  ) -דייטש (

Great stores at Suson V’simcha
Viking
Child

H-W
Accessories

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

347-731-8507

Secret
Treasures
Jewelry

The
Bedding
Depot

E&G
Hats

Pastrami
roll-ups
:ö¼èòîï−−îîòê
óîôîò−ô ê þêõ cutlets −ð Marinate
−ð öê ¬þ−ô¾ μêòþ¼ð .¬îò−ô 20 öîõ
¬è−−ñ öîê ,mustard ¬−ô pastrami
.cutlet −ð ¹−îê pastrami −ð ¹−îþê
ö−−ï ñêï pastrami −ð ïê ö−−ê ½¼ ¬−−þð
ê ö−−þê ¬š¼¬¾ ,è−ò−−îî¼ò−ê öîõ
¬è−−ñ ,ö¬ñêíî® óêïî® ¹−îê toothpick
öîê ¼ñ¼š¼ë ê ö−ê seam down ½¼
marinade ¼è−þë−ê −ð) ,î® ½¼ ¬š¼ð
.¼ñ¼š¼ë −ð ö−ê ö½−è ö−−þê þ−ê ¬ò¼š
ê þêõ) í¼¾ ê þêõ 350 :öšêë
öè−−ñ ½¼ þ−ê ¬ò¼š supper ¼þ¼ñ¼ò¾
(.¬õñ¼í ö−ê öè−îë¼èò−−ê grill ö’õ−îê

Ingredients:
4 chicken cutlets
4 slices pastrami
Mustard
Marinade:
½ cup olive oil
¼ tsp. black pepper
2 cloves garlic (crushed)
1 tsp. paprika
1 tsp.
Teriyaki sauce

Daycare seeking toddler teacher min. 90 credits call 347-987-4742 or email resume jbjoboffer@gmail.com

Looking for a secretary in Wmsb if interested please email: job2pp@gmail.com
Willing to pay for people that have an established YELP account, for more info please email msk7326@aol.com

ODA Primary Healthcare Network is hiring a Call Center Representative. Hours: Sunday 1-9 pm.
Please send resumes to careers@odahealth.org, or call 718-260-4600 X 1051.
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.
M H VACUUM & SEWING d/b/a Williamsburg Sewing & Vacuum this week STORE HOURS 10:30 -- 5:15
Are you looking for someone special to take care of your bobby? Call today 718-249-6285 great reference available
Wash & set for a great price, Marcy Middleton area. Call: 347-585-3335
Head Start is seeking someone responsible to serve as a family coordinator. Hours 9:30-4. 718-935-9848 Ext 19440

718-782-2436  אויב געטראפן רופטgold pendant necklace  פארלוירן א- השבת אבידה
845-782-1683  אויב געטראפן רופט.פארלוירן א סילק טיכל אויף לי עוו- השבת אבידה
 קנעפל מישט צו די נעקסטע מעשה#  די,845-951-1100 "וואונדערליכע היינטיגע מעשיות פונעם הייליגן ריבניצער רבי זי"ע אויף "קול ריבניץ
347-988-2740 געזוכט א פרי נורסערי אסיסטענט צו עפענען א נייע קלאס אין א היימישע סקול ביטע רופט
718-858-8566 גרופ מיט א געפיל צו קליינע קינדער רופט-עס ווערט געזוכט אן אסיסטענט פאר א פלעי
929-275-4570  רופט$150  גענוצט אפאר חדשים פארpremium oven "24 צו פארקויפן צוליב מופן א
718-388-8590  מאל א וואך רופט4 געזוכט א בעיביסיטער ביי מיר אינדערהיים
347-383-7475  ביטע רופט,רייזל/ פאר ביינאכט שעות נעבן כתר צבי.בעיביסיטער עוועיל
718-596-8449 ,העיווארד געגנט/ בעדפארדHair Cuts, Blows & Styles פראפעסיאנאל
718-757-0867/718-782-1173  רופטJan 14 (געווארן עוועילעבל בעדפארד פאראדייס )גרויסע זאל
.מ. ל718-300-1883 . ראטלידזש. דירה מיט שיינע בעקיארד פאר חתן כלה בעד. בעד1  צו פארדינגען א הערליכע אויפגעפיקסטע- וומס"ב
(Across Toys 4 u) 718-599-2388 . בעיסמענט ריטעיל ספעיס עוועילbeautifully renovated - וומס"ב
347-742-8920  רופטDr. Frank Rd.  ביהכ"ס2  בעדרום דירה מיט3  צו פארדינגען א- מאנסי
(beds avail for big groups +40) . לאזט מעס845-377-5499 . נאנט צו ביהמ"ד מקוה,שבת/וואך/ בעטן פאר טעג+ 20 , א שיינע גרויסע הויז צו פארדינגען- סוואן לעיק
929-466-3162  א שיינע הויז צו פארדינגען אין ליזשער לעיק פאר שבתים )נישט זומער שבתים( שיקט א טעקסט צו- סוואן לעיק
917-414-3281 : רופט.knit & crochet  אויך לערנען מיר אויס וויאזוי צו- .make Professional Fringes &  גארטלעךcrochet  אוןhand knitted מיר פיקסן
718-388-4161 : פעקס, 718-254-0017 : רופט,Free Delivery , אינשורענסsupporters  און אלע ערלייSurgical Stockings

