:זמנים

ב' שבט תשע''ט לפ"ק
Jan. 8 ‘19 ולמספרם

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

וועטער
46°-41° :היינט
44°-33° :מארגן

צד הכלה

a  שידוכיםa

)ר' משה אברהם שעהנברוין הי"ו (קאהן
 דבורה תחי' – וומס"ב:הכלה

צד הכלה

צד החתן

)ר' יחזקאל איסר בערגער הי"ו (שטערן
 אשר אנשיל ני"ו – מאנסי:החתן

מזל טוב

a  תנאיםa

נזר יהודה

הרב חיים יוסף אונגאר הי''ו
)  ( וואגשאהל- ' יוכבד רחל תחי:הכלה
הי''ו

 בעדפארד590

ר' חיים הערש וועכטער

אולם פרענקל

) (שטוהל- ' מלכה תחי:הכלה

צד הכלה

צד החתן

הרב יקותיאל טייטלבוים הי''ו
)  ( שטיינמעטץ-  יוסף ישראל ני"ו:החתן
הי''ו

אברהם הערש שעהר

צד החתן

כתר ריזל

ר' וואלף ברוין הי''ו
)  ( ווייס-  בערל ני"ו:החתן

)  ( פריינד- ' רויזא תחי:הכלה

קאנטינענטאל

ר' מענדל הירש הי''ו
)  ( בראך-  יוסף מרדכי ני"ו:החתן

ר' הערשל לעפקאוויטש הי''ו
)  ( לעפקאוויטש- ' רבקה תחי:הכלה

פרדס פיגא

הרה"ג יודא לייב מינצבערג הי''ו
)  ( גרינפעלד- ' גענענדיל תחי:הכלה

פרדס צבי

שמואל אברהם פריעדמאן

'ר

'ר

) (קליין-  אהרן ני"ו:החתן

a  חתונותa

ר' וואלף פערל הי''ו
)  ( ערלאנסקי- ' חנה תחי:הכלה
הי''ו

.

דינסטאג בא

4:45 :שקיעה
5:58 :צאת הכוכבים

הרב משה ארי' ליעבערמאן הי''ו
)  ( שווימער-  שמעון ני"ו:החתן
הרה"ג דוד מינצבערג הי''ו
)  ( שפירא-  אפרים פישל ני"ו:החתן

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

A Klienfeld gown for sale size 10-12 call 347-436-6098
For Sale: Exquisite Fully Embroidered Kleinfeld Gown Size 2-4 Tall. Call 347-869-3406
Office in Willi. is looking to hire a responsible detail oriented girl for a 9-5 position. PT till June OK. 845-640-1266 leave msg with details
Williamsburg multi girl office is looking to hire a full time secretary in the accounting department. Email: jacoboffice11206@gmail.com
Law Office in Williamsburg hiring F/T Receptionist – excellent phone skills and basic computer skills a must. Email resume to lawoffice481@gmail.com
Multi girl Insurance office in Williamsburg looking to hire a F/T telemarketer. Please call 646-653-2270 L.M.
Real Estate Management office looking for employee Mon-Thurs 9-4. Good phone and communication skills a must. Call 718-387-0400 ext. 206.
Looking to hire a quick, responsible girl for full time position. Please call 718-387-1669 and leave message.
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
LAWYER Accidents, Slip & Fall Injury, Medical Malpractice & More. Howard Kagan, ESQ. 718.258.8080 מיר רעדן אידיש

Golberger's Kallah & Ladeis
718-851-3575
coming to Wmsbg

1 Day Sale - Today

50% - 70% off
אין ווייטצען ביהמ"ד

Ladies fitness and stretching classes.
Exercise to get rid of stress & pain.
Groups or privates.
Call Tziporah 917-873-9042

from 2:00 to 9:00

הילף ביקור חולים

מיר נויטיגן זיך זייער אין וואלונטירן צו קאכן נארהאפטיגע
,נאכטמאלס פאר משפחות אין נויט
אנטייל צו נעמען אין די געוואלדיגע מצוה רופט

718-388-8088 ""הילף

גרינגע מילכיגע

Broccoli turnover

Ingredients:
4 mini wraps
4 tbsp. butter
4 cups broccoli cuts
)¼ red pepper (thinly sliced
12 tbsp. Mozzarella cheese
)4 small cloves garlic (crushed

אנווייזונגען( :יעדע  wrapעקסטער).
צולאזט  1טבס .פוטער אין א פענדל,
פרעגלט עס ½ מינוט אויף יעדע זייט,
נעמט עס ארויס.
לייגט אריין  1קאפ בראקקאלי  1קנאבל
און אביסל פאפריקע אין די פענדל.
פרעגלט עס פאר  3מינוט ,נעמט עס
ארויס ,לייגט צוריק אריין די wrap
די
דעראויף
פענדל און
אינעם
( ,vegetablesאויף די האלבע זייט) לייגט
צו  3טבס mozzarella cheese .בייגט
עס איבער אין האלב .און לאזט עס
אויף א קליינע פלאם פאר בערך 2
מינוט.
טוהט דאס זעלבע מיט די איבריגע wraps

השבת אבידה  -געטראפן א גאלדענע ברעיסלעט אויף סאוט ( 4הופער/היוז) רופט718-302-3534 :
השבת אבידה  -געטראפן א פערל קייטל לעצטע וואך רופט 347-452-0440/ 718-963-3978
וואונדערליכע היינטיגע מעשיות פונעם הייליגן ריבניצער רבי זי"ע אויף "קול ריבניץ"  ,845-951-1100די  #קנעפל מישט צו די נעקסטע מעשה
געזוכט א בעיביסיטער ביי מיר אינדערהיים  4-5מאל א וואך ביטע לאזט איבער נאמען ,היים נומער & א קלארע מ929-437-3286 .
געווארן עוועילעבל בעדפארד פאראדייס (גרויסע זאל)  Jan 14רופט 718-757-0867/718-782-1173
געזוכט א באס טיטשער פאר א היימישע פרי סקול פון  3ביז  4אזייגער ,מידלטאון/וואלאבאוט  ,areaרופט 347-988-2740
בעיביסיטער עוועיל .פאר ביינאכט שעות נעבן כתר צבי/רייזל ,ביטע רופט 347-383-7475
כאפט אריין לעצטע געלעגנהייט!  Synthetic wig courseווי אזוי צו מאכן אייער שייטל זיך האלטן פריש ווי ניי .ג .ווייס 917-474-0080
 Surgical Stockingsאון אלע ערליי  supportersאינשורענס ,Free Delivery ,רופט , 718-254-0017 :פעקס718-388-4161 :
וומס"ב  -צו פארדינגען א הערליכע אויפגעפיקסטע  1בעד .דירה מיט שיינע בעקיארד פאר חתן כלה בעד .ראטלידזש 718-300-1883 .ל.מ.
סוואן לעיק  -א שיינע הויז צו פארדינגע ן אין ליזשער לעיק פאר שבתים (נישט זומער שבתים) שיקט א טעקסט צו 929-466-3162

